dōTERRA Air™

tabletten voor de luchtwegen
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PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Air is een vertrouwde essentiële oliemelange.
Ademhalingsproblemen zijn niet leuk en we gebruiken elk
middel dat kan helpen, maar weinig middelen doen dat.
dōTERRA Air essentiële olie is een beproefd middel
dat bij velen tegen deze eeuwenoude vijand heeft
geholpen. dōTERRA Air tabletten bevatten een
samenstelling van geselecteerde oliën van dōTERRA
Air CPTG™. Deze zijn samengevoegd in een tablet om
het gebruik makkelijker te maken en van de voordelen van
de oliën te kunnen genieten. Citroen, pepermunt,
eucalyptus, tijm, melisse, en kardemon essentiële oliën
helpen allemaal om de luchtwegen schoon te houden en te
verzachten en nu kunnen ze direct worden ingenomen via
mond en keel met deze zuigtabletten die geweldig smaken.

GEBRUIK
• Gebruik als een snel, knoei-vrij alternatief voor de
dōTERRA Air blend
Ingrediënten: Organisch gecondenseerd suikerriet
sap, organische bruine rijst siroop, citroenolie,
pepermunt olie, kardemon olie, eucalyptus olie, tijm
olie, melisse olie.

• Bewaar ze binnen handbereik in je hand- of reistas voor
specifieke ondersteuning onderweg
• Je kunt dōTERRA Air heel makkelijk delen met familie en
vrienden!
• Gebruik het voor het beste resultaat in combinatie met
de andere dōTERRA Air producten

PRIMAIRE VOORDELEN
• Houdt de luchtwegen vrij voor ademhaling
• Bevat essentiële oliën uit Citroen, Pepermunt,
Eucalyptus, Tijm, Melisse, en Kardamon

HOE TE GEBRUIKEN
Toedieningshoeveelheid: 1 druppel (4 g) per dag.

WAARSCHUWINGEN
Verstikkingsgevaar. Buiten bereik van kinderen jonger dan
3 jaar bewaren. Op een koele, droge plek bewaren.
Voedingswaarden
Per portie (1 druppel)
Referentie-inname

Per 100g Referentieinname

Energie

57 kJ / 14 kcal / <1%

1436 kJ/342 kcal / 17%

Vetten

0 mg / 0%

0 mg / 0%

waarvan verzadigde
vetten

0 mg / 0%

0 mg / 0%

Koolhydraten

4 g / 2%

88 g / 34%

waarvan suikers

3 g / 4%

76 g / 85%

Eiwit

0 g / 0%

1 g / 2%

Zout

<0,01 g / <1%

0,09 g / 1%

Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
INGREDIËNTEN: rietsuiker, bruine rijstsiroop, citroenolie, pepermuntolie,
kardemomolie, eucalyptusolie, tijmolie, melisseolie
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