dōTERRA 30 Napos Tisztítókúra
TM

A dōTERRA 30 Napos Tisztítókúra azért készült, hogy
eltávolítsa a testből a méreganyagokat, és támogassa a
szervezet és a szervek általános funkcióit. Három 10 napos
időszakot ölel fel. Ezek az Activate (Aktiválás), a Reset
(Helyreállítás) és a Renew (Megújulás).

xEO MegaTM
Ez az étrend-kiegészítő olyan természetes tengeri és növényi eredetű omega-3 olajokkal és karotinoidokkal ötvözi az
esszenciális olajokat, amelyek a legtöbb létfontosságú szerv egészséges működéséhez hozzájárulnak.
■

Vegyen be két lágyzselatin kapszulát a reggeli és kettőt az esti étkezése mellé, azaz összesen napi négyet.

Microplex VMzTM
Ez a termék magas színvonalú vitamin- és ásványianyag-pótlásról gondoskodik, ami a modern étrendekből leggyakrabban
hiányzó, biológiailag hasznosítható vitaminokat és ásványi anyagokat is lefedi.
■

Vegyen be két kapszulát a reggeli és kettőt az esti étkezése mellé, azaz összesen napi négyet.

Alpha CRSTM+
Ez a sejtvitalitás komplex természetes növényi kivonatokkal készül kifejezetten az egészséges sejtműködés támogatása
érdekében.
■

Vegyen be két kapszulát a reggeli és kettőt az esti étkezése mellé, azaz összesen napi négyet.

ZenGest TerraZymeTM
Ez a termék olyan aktív, teljes értékű enzimekből álló szabadalmazott keverék, amely támogatja az egészséges
emésztőrendszeri működést és az enzimhiányos, feldolgozott élelmiszerekhez szükséges anyagcserét.
■

Vegyen be egy kapszulát minden étkezés mellé, azaz összesen napi hármat.

ZenGestTM Lágyzselatin kapszula
A ZenGest esszenciálisolaj keverék előnyeinek legmegfelelőbb felhasználási módja.
Az esszenciális olajok szabadalmaztatott kombinációja kifejezetten az emésztés elősegítésére és enyhe vagy alkalmi
gyomor kényelmetlenségek nyugtató, természetes módú enyhítésére készült.
■

Naponta vegyen be 1 lágyzselatin kapszulát étkezés közben vagy ahogy az emésztési zavarok szükségessé teszik.

ZendocrineTM Keverékből Készült Lágyzselatin Kapszula
Ez a méregtelenítő komplex a máj, a vesék, a vastagbél, a tüdő és a bőr egészséges tisztító és szűrő funkcióit támogató,
teljes értékű kivonatok szabadalmazott keveréke.
■

Vegyen be egy lágyzselatin kapszulát a reggeli és egyet az esti étkezése mellé, azaz összesen napi kettőt.

GX AssistTM
Az emésztőrendszer tisztítását célzó formula kaprilsavval kombinálja az esszenciális olajokat annak érdekében, hogy a
potenciális veszélyforrások számára barátságtalan környezetet teremtve támogassa az egészséges emésztőrendszer
fenntartását.
■

Vegyen be egy lágyzselatin kapszulát az esti étkezése mellé.

PB AssistTM+
Ez a probiotikus védőkészítmény prebiotikus rostokat és a probiotikus mikroorganizmusok hat fajtáját elegyíti, ami
elősegíti a szervezet pozitív egyensúlyát és a jótékony hatású baktériumok elszaporodását.
■

Vegyen be három kapszulát az esti étkezése mellé.

DDR PrimeTM Lágyzselatin Kapszula
Ez az esszenciális olaj, sejtkomplex az olajok olyan szabadalmazott keveréke, amely támogatja a sejtek egészségét,
megfelelő működését és megújulását.
■

Vegyen be egy lágyzselatin kapszulát a reggeli és egyet az esti étkezése mellé, azaz összesen napi kettőt.

Citrom Esszenciális Olaj
Ez az esszenciális olaj természetes úton méregteleníti a szervezetet és segíti az emésztést.
■

Adjon belőle két cseppet 240 ml vízhez naponta öt alkalommal, vagyis összesen napi 10 cseppet.
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