Třicetidenní Očista dōTERRA™
Třicetidenní Očista dōTERRA byla vyvinuta proto, aby
pomohla z vašeho těla odstranit toxiny a aby podpořila
celkové fungování tělesných systémů a orgánů. Má tři
desetidenní fáze: Activate, Reset, Renew (Aktivovat,
Vynulovat, Obnovit).
xEO MegaTM
Tento doplněk stravy je směs esenciálních olejů, olejů obsahujících omega-3 z přírodních zdrojů –
mořských a rostlinných – a karotenoidů, které posilují zdravé fungování většinu důležitých orgánů
našeho těla.
Užívejte 2 gelové kapsle se snídaní a 2 další při večeři, celkem 4 denně.
■

Microplex VMzTM
Tento produkt nabízí nadstandardní suplementaci vitamínů a minerálů včetně biologicky dostupné
formy vitamínů a minerálů, které chybějí v moderní stravě většiny lidí.
Užívejte 2 tobolky se snídaní a 2 další při večeři, celkem 4 denně.
■

Alpha CRSTM+
Tento komplex buněčné vitality je složen z přírodních bylinných extraktů, aby podpořil zejména zdravé
fungování buněk.
Užívejte 2 tobolky se snídaní a 2 další při večeři, celkem 4 denně.

■

ZenGest TerraZymeTM
Tento produkt je patentovaná směs aktivních enzymů z neupravovaných potravin podporujících
zdravé zažívání a metabolismus průmyslově zpracovaných potravin, kterým takové enzymy chybí.
Užívejte 1 tobolku s každým jídlem, celkem 3 denně.
■

Gelové kapsle ZenGestTM
Nejpohodlnější způsob, jak si užívat přínosů směsi esenciálních olejů ZenGest. Patentovaná kombinace
esenciálních olejů byla vyvinuta za konkrétním účelem, kterým je pomáhat při trávení a zmírnit lehčí
nebo příležitostné žaludeční potíže přirozeným a zklidňujícím způsobem.
■

Užívejte 1 gelovou kapsli denně s jídlem nebo dle potřeby v případě zažívacích obtíží.

Gelové Kapsle se Směsí ZendocrineTM
Tento detoxikační komplex je patentovaná směs extraktů z neupravovaných potravin, které podporují
zdravé čisticí a filtrační funkce jater, ledvin, střeva, plic a pokožky.
Užívejte 1 gelovou kapsli se snídaní a 1 další při večeři, celkem 2 denně.
■

GX AssistTM
Toto složení pro očistu trávicí soustavy je kombinací esenciálních olejů a kyseliny kaprylové a pomáhá
podpořit zdravý zažívací trakt tím, že vytvoří prostředí nepříznivé pro možné hrozby.
Užívejte 1 gelovou kapsli při večeři.
■

PB AssistTM+
Toto probiotické obranné složení sestává ze směsi prebiotické vlákniny a šesti kmenů probiotických
mikroorganismů, které podporují příznivou rovnováhu a rozmnožování prospěšných bakterií.
Užívejte 3 tobolky při večeři.

■

Gelové Kapsle DDR PrimeTM
Tento esenciální olej, buněčný komplex, je patentovaná směs esenciálních olejů v kombinaci, která
podporuje zdraví, funkčnost a obnovu buněk.
Užívejte 1 gelovou kapsli se snídaní a 1 další při večeři, celkem 2 denně.
■

Esenciální olej Citron
Tento esenciální olej přirozeně čistí tělo a pomáhá při trávení.
Kápněte 2 kapky do 240 ml vody, takto připravenou vodu pijte 5x denně, tj. celkem 10 kapek denně.
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