DigestZen

®

Fordøjelsesblanding 15 ml

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBEKRIVELSE
DigestZen er kendt som dōTERRA s “mave-beroligende”
blanding på grund af sin evne til at støtte fordøjelsen,
berolige lejlighedsvise maveproblemer, og bevare den
samlede sundhed i fordøjelsessystemet. * Denne unikke
blanding indeholder ingefær, fennikel, og koriander til at
lette lejlighedsvise ubehag i maven, herunder køresyge og
fordøjelsesbesvær, mens pebermynte, estragon, anis, og
kommen støtter fordøjelsen og hjælper med at opretholde
en sund mave-tarmkanal. * DigestZen er fantastisk at have
ved hånden når maveproblemer opstår, den er sikker og
effektiv. DigestZen er en sund, naturlig og skånsom måde
at berolige en dårlig mave eller opretholde et sundt
fordøjelsessystem. *

ANVENDELSER
Anvendelse:
A

T

I

•

Tilsæt et par dråber i et glas vand til at tage internt eller
gnid på maven før flyrejse eller en køre tur for at få en
rolig tur.

•

Hav DigestZen ved hånden når du nyder måltider på
din ferie dette for at hjælpe fordøjelsen. *

•

Tag DigestZen med dig når du rejser eller prøver nye
fødevarer dette for at dulme lejlighedsvis maveonde. *

•

Tilføj til vand eller te for at opretholde en sund
mave-tarm funktion. *

N

Ingredienser: Æteriske olier fra ingefær
jordstængel/rod, pebermynte planten, kommen
frø, koriander frø, anis frø, estragon planten,
fennikel frø.
Aromatisk beskrivelse: Krydret, sød, mintagtig,
lakrids

PRIMÆRE FORDELE
• Støtter fordøjelsen af fødevarer *
• Lindrer lejlighedsvis maveonde *
• Hjælper med at reducere oppustethed, luft
i manven, og lejlighedsvis fordøjelsesbesvær *

ANVISNINGER TIL BRUG

Forstøvning: Brug tre til fire dråber i en diffuser af eget
valg.
Indvortes brug: Fortynd en dråbe i 125 ml væske.
Udvortes brug: Påfør en til to dråber på ønsket område.
Fortynd med dōTERRA fraktioneret kokosnødde olie for at
minimerer overfølsomhed. Se yderligere forholdsregler
herunder.

DigestZen®

BEMÆRK

Part Number: 31030001
Wholesale: 30.00 € / 37,50 PV
£24.00 / 37.50 PV

Mulig overfølsomhed på huden. Hold ude af rækkevidde for
børn. Hvis du er gravid, ammer, eller er under en læges
tilsyn, kontakt din læge inden brug af olien. Undgå kontakt
med øjnene, i ørene og på overfølsomme områder.

Digestive Blend 15 ml

Udtalelser med stjernemarkering referer til indvortes brug.
Alt andet referer til aromatisk eller udvortes brug

*Dette produkt er ikke beregnet til at behandle, helbrede eller forhindre en sygdom.
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