INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

EUROPE

do– TERRA
a2z
™

Chewable (Žvýkací tabletky od A po Z)
POPIS PRODUKTU
dōTERRA a2z žvýkací tablety mají patentované složení a byly vyvinuty pro děti a dospělé, kteří mají potíže s polykáním
tobolek. Díky obsahu směsi B vitaminů, jakož i vitamínů A, C, E a rostlinných výtažků, dōTERRA a2z žvýkací tabletky
podporují zdravý buněčný vývoj a dlouhověkost, pokud je užíváte denně.*
dōTERRA a2z žvýkací tablety byly vyvinuty pro užití s dōTERRA IQ Mega ™ s pomerančovou příchutí. Tento komplexní
doplněk výživy obsahuje omega-3 z rybího oleje a podporuje zdravou imunitu, kognitivní schopnosti, jakož i antioxidační
ochranu. *

HLAVNÍ ÚČINKY
• Bezpečné pro děti ve věku 4 a více let i pro dospělé, kteří
preferují žvýkací tablety více než tobolky
• Kognitivní směs: cholin, fosfatidylserin, inositol
• Úžasná příchuť červeného melounu
• Neobsahuje vysokofruktózový kukuřičný sirup, umělá barviva,
sladidla či příchutě
• Vyvážená směs základních vitamínů včetně antioxidačních
vitaminů A, C a E, a komplexu B vitamínů pro buněčnou energii *
• Obsahuje směs biodostupných minerálů včetně vápníku, hořčíku,
zinku, mědi a manganu

NÁVOD K POUŽITÍ
Děti ve věku 4 a více let: užívat 2 tablety denně s jídlem. Dospělí
mohou užít až 3 tablety denně.

UPOZORNĚNÍ
Těhotné nebo kojící ženy a lidé se zdravotními potížemi by se
o užívání měli poradit s lékařem. Neužívejte, pokud je bezpečnostní
uzávěr poškozen nebo chybí. Neobsahuje gluten, mléko, pšenici,
sóju, vejce, ani ořechy. U dětí mladších než 4 roky se před použitím
tohoto produktu poraďte s lékařem.

VAROVÁNÍ
Neúmyslné předávkování produkty obsahujícími železo je vedoucí
příčinou smrtelné otravy u dětí mladších než 6 let. Tento produkt
skladujte mimo dosah dětí. V případě neúmyslného předávkování
ihned zavolejte lékaře nebo toxikologické centrum.

- TERRA a2z CHEWABLE™
do
60 ŽVÝKACÍCH TABLETEK
Kód produktu: 34500001
Velkoobchodní cena: 18,50 €
PV: 16,50

*Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě či vyléčení jakéhokoliv onemocnění, ani na jeho prevenci.
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