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• Combină extracte din fructe și legume integrale, 
fructe bogate în nutrienți și uleiuri esențiale CPTG.

• Un adaos simplu și convenabil pentru � ecare zi.

• Ingrediente care susțin starea de sănătate generală.

• Amestec convenabil ce se poate adăuga în 
orice băutură.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
dōTERRA TerraGreensTM combină extracte din fructe și legume 
integrale, fructe bogate în nutrienți și uleiuri esențiale CPTG™ 
– care dau naștere acestui amestec exclusiv. Acest amestec 
pudră conține o mulțime de extracte din fructe și legume și 
poate �  un adaos simplu și practic pentru � ecare zi! 

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare bene� că pentru rutina 

ta, suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască 
o alimentație diversi� cată 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
Adaugă o cupă de TerraGreens în 236 ml de apă sau în 
băutura preferată și consumă-l imediat.

COMPOZIŢIE 
Pudră de varză (Brassica oleracea var. Acephala), lecitină de 
� oarea soarelui (Helianthus annuus) (sămânță), suc de 
alfalfa (Medicago sativa) pudră (frunză), iarbă de grâu 
(Triticum aestivum) pudră, suc de ananas (Ananas comosus) 
pudră, Pulbere din frunze de păpădie (Taraxacum Of� cinale), 
pulbere din frunze de pătrunjel (Petroselinum Crispum), 
pulbere din frunze de spanac (Spinacia Oleracea), pudră de 
ovăz (Avena sativa), maltodextrină (tapioca), iarbă de orz 
(Hordeum vulgare) pudră, suc de iarbă de ovăz (Avena sativa) 
pudră, pudră de broccoli (Brassica oleracea L. var. botrytis) 
(buchețel), pudră de varză (Brassica oleracea) (frunză), pudră 
de varză (Brassica oleracea var. Acephala) (frunză), acid 
citric, suc de mango (Mangifera indica) pudră, suc de guavă 
(Psidium guajava) pudră (fruct), suc de iarbă de orz 
(Hordeum vulgare) pudră, gumă de guar, gumă arabică, 
maltodextrină, pudră de mangostan (Garcinia mangostana) 
(fruct), amidon de porumb, pudră de goji (Lycium chinense) 
(fruct), extract de ștevie (Stevia rebaudiana) (frunză), gumă 
de xantan, Vitamina C, ulei de lămâie (Citrus limon) (coajă), 
suc de acerola (Malpighia glabra) pudră, ulei de ghimbir 
(Zingiber of� cinale) (rădăcină), extract din rădăcină de 
ghimbir (Zingiber Of� cinale).
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