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Capsule moi dōTERRA Serenity™ 
Supliment alimentar cu levănțică, L-teanină și  
extracte din plante

• Capsulă moale vegetală.

• Obține cu ușurință beneficiile Amestecului 
pentru serenitate dōTERRA Serenity într-o 
capsulă moale avantajoasă.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Capsulele moi dōTERRA SerenityTM îți permit să 
experimentezi cu ușurință beneficiile Amestecului pentru 
serenitate dōTERRA Serenity, combinând într-o formă unică 
beneficiile bine documentate ale uleiului esențial Levănțică 
și al L-teaninei, cu extractele aromei de lămâie, florii pasiunii 
și cele de mușețel într-o capsulă moale vegetariană.

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare benefică pentru rutina  

ta, suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască  
o alimentație diversificată și echilibrată și un stil de  
viață sănătos.

• A se citi toate enunțurile de atenționare și avertizare 
înainte de utilizare.

• A nu se depăși porția recomandată.

INDICAŢII DE UTILIZARE
A se administra 1 capsulă moale pe zi.

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza 
zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie să 
înlocuiască o alimentație diversificată și echilibrată și un 
mod de viață sănătos. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare. Poate 
cauza reacții de hipersensibilitate. A se păstra la loc uscat 
și răcoros.

Ingrediente: Ulei de măsline extra virgin, Aromă: Ulei 
de levănțică (Lavandula angustifolia) (floare/frunză/
tulpină), amidon modificat, L-teanină, umectant 
(glicerol), agent de îngroșare (caragenan), agent de 
încărcare (maltitol), apă, agent de încărcare 
(maltodextrină), emulgator (lecitină de floarea 
soarelui), agent de încărcare (gumă arabică), agent 
antiaglutinare (dioxid de silicon [nano]), extract de 
balsam de lămâie (Melissa officinalis) (frunză și 
tulpină), extract de floarea pasiunii (Passiora 
incarnata) (părți aeriene), Aromă: Extract din floare de 
mușețel (Matricaria recutita).


