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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
dōTERRA Lifelong Vitality PackTM е един от най-популярните 
продукти на dōTERRA и осигурява повишаващи 
жизнеността ползи. С програмата Lifelong Vitality на 
dōTERRA първата стъпка към живот, изпълнен с 
жизненост и уелнес, е удобна и на достъпна цена.

Персонализирайте Вашия комплект, като изберете до три 
от следните целеви хранителни добавки* със значително 
намалени цени, когато направите поръчка на dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack по програмата за лоялност.

• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+ 

• TerraZyme™

УПОТРЕБИ
• Макар и да представляват прекрасно допълнение към 

Вашата рутина, хранителните добавки не трябва да 
заместват разнообразното и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот.

• Преди употреба прочетете всички изявления, които 
изискват внимание и предупреждават.

• Не надхвърляйте препоръчителната доза.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
Поръчайте dōTERRA Lifelong Vitality Pack чрез програмата 
за лоялност, използвайте в продължение на 30 дни и ако 
не сте доволни от резултатите, върнете продукта, за да 
получите цялостно възстановяване на сумата.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
• Трябва да сте Wellness Advocate (уелнес консултант), 

Wholesale Customer (клиент) или Retail Member (клиент 
на дребно) на dōTERRA.

• Отворени продукти на dōTERRA Lifelong Vitality Pack 
могат да бъдат върнати в рамките на 45 дни от 
поръчката, за да получите цялостно възстановяване; 
няма да получите цялостно възстановяване при 
продукти, отворени след 45 дни от поръчката.

*Когато правите Вашата LRP поръчка, проверете кои са най-актуалните налични опции за хранителни добавки, от които можете да избирате.

ALPHA CRS+ 
• Подпомага уелнеса.

• Съдържа патентован бленд, ексклузивен за 
dōTERRA, който включва мощни полифеноли.

• Комбинира натурални ботанически екстракти.

xEO MEGA 
• Осигурява спектър от каротеноиди.

• Съдържа етерични масла от карамфил, тамян, 
мащерка, кимион, див портокал, мента, 
джинджифил, кимион и немска лайка.

MICROPLEX VMz 
• Включва ботанически бленд от пълноценни 

храни от къдраво зеле, глухарче, магданоз, 
кафяви морски водорасли, броколи, брюкселско 
зеле, зеле и спанак.

• Създаден с растителни капсули без натриев 
лаурил сулфат.


