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PRODUCTBESCHRIJVING 
doTERRA Zendocrine Complex bevat een gepatenteerde 
blend van extracten uit onbewerkte voeding die door 
middel van een gepatenteerd enzyme-afgiftesysteem 
vrijkomen. 

GEBRUIK
• Hoewel voedingssupplementen een prachtige toevoeging 

zijn aan je routine, kunnen deze geen vervanging van 
een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde 
levensstijl zijn.

• Lees alle waarschuwingen voor gebruik.

• Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Neem 1 capsule bij je ochtend- en avondmaaltijd.

WAARSCHUWINGEN 
Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en 
mensen met bekende medische aandoeningen dienen voor 
gebruik van supplementen een arts te raadplegen. Bevat 
geen tarwe- of melkproducten. Koel en droog bewaren.Ingrediënten: Psyllium (Plantago ovata) schors, 

rabarberwortel (Rheum palmatum), zuurbeswortel en 
-schors (Berberis vulgaris), wier (Ascophyllum and 
Laminaria), mariadistelzaadextract (Silybum 
marianum), saffloerbloem (Carthamus tinctorius), 
acaciagom (Acacia senegal), Osha (Ligusticum 
porteri) wortel, heemstwortel (Althaea officinalis), 
paardenbloemwortelextract (Taraxacum officinale), 
knoflookbol (Allium sativum), bloemhoofdjes van rode 
klaver (Trifolium pratense), kliswortelextract (Arctium 
lappa), kruidnagel (Syzygium aromaticum), Amylase, 
Cellulase, magnesiumgist, mangaangist, plantaardige 
hypromellose, Magnesium Stearate, silica, 
plantaardige cellulose

PRIMAIRE VOORDELEN

• Omhuld met SLS-vrije plantaardige capsule
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