dōTERRA 30-Day Cleanse
TM

dōTERRA 30-Day Cleanse er blevet skabt til at hjælpe
din krop med at slippe af med giftstoffer og støtte
funktionen af kroppens systemer og organer. Der er tre
10-dages faser: Activate, Reset, Renew.

xEO MegaTM
Dette kosttilskud kombinerer æteriske olier med naturlige hav- og plantebaserede omega-3-olier samt
karotenoider, som fremmer en sund funktion af mange af kroppens støre organer.
Tag 2 gelékapsler med morgenmaden og 2 gelékapsler med aftensmaden, i alt 4 stk.
■

Microplex VMzTM
Dette produkt giver en høj standard af vitamin- og mineraltilskud, inklusive bio-tilgængelige vitaminer og
mineraler, som mangler i de fleste moderne diæter.
Tag 2 kapsler med morgenmaden og 2 kapsler med aftensmaden, i alt 4 stk.
■

Alpha CRSTM+
Dette cellevitalitetskompleks er sammensat af naturlige planteekstrakter til specifikt at støtte sund
cellefunktion.
Tag 2 kapsler med morgenmaden og 2 kapsler med aftensmaden, i alt 4 stk.

■

ZenGest TerraZymeTM
Dette produkt er en proprietær blanding af aktive helsekostenzymer, som støtter sund fordøjelse og
forbrænding af forarbejdede fødevarer, der mangler enzymer.
Tag 1 kapsel med hvert måltid, i alt 3 stk.
■

ZenGestTM Softgels
Den mest praktiske måde at opleve fordelene ved den æteriske olieblanding ZenGest. Denne proprietære
blanding af æteriske olier er specielt sammensat til at hjælpe fordøjelsen og berolige milde eller
lejlighedsvis maveuro på en lindrende, naturlig måde.
Tag 1 gelékapsel dagligt med et måltid eller ved behov mod fordøjelsesubehag.

■

ZendocrineTM Blend Softgels
Dette afgiftningskompleks er en proprietær blanding af helsekostekstrakter, som støtte sund udrensning
og filtreringsfunktioner af leveren, nyrerne, tarmen, lunger og huden.
Tag 1 gelékapsler med morgenmaden og 1 gelékapsler med aftensmaden, i alt 2 stk.

■

GX AssistTM
Denne mave-tarm-rensende formel er en kombination af æteriske olier og caprylsyre til at hjælpe med at
støtte sund fordøjelse ved at skabe et uvenligt miljø for potentielle trusler.
Tag 1gelékapsel med aftensmaden.
■

PB AssistTM+
Denne probiotiske beskyttelsesformel er en blanding af præbiotiske fibre og seks typer probiotiske
mikroorganismer, som fremmer positiv balance og spredning af sunde bakterier.
Tag 3 kapsler med aftensmaden.

■

DDR PrimeTM Softgels
Dette æteriske, cellekompleks er en proprietær blanding af æteriske olier kombineret for at støtte
cellesundhed, -funktion og -fornyelse.
Tag 1 gelékapsler med morgenmaden og 1 gelékapsler med aftensmaden, i alt 2 stk.

■

Lemon Essential Oil
Denne æteriske olie renser kroppen naturligt og hjælper fordøjelsen.
Tilføj 2 dråber til 240 ml vand 5 gange om dagen, i alt 10 dråber.
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