dōTERRA 30 dienų organizmo
valymo programa
TM

dōTERRA 30 dienų organizmo valymo programa sukurta tam, kad
padėtų jūsų organizmui atsikratyti susikaupusių toksinų ir palengvintų
organizmo sistemų ir organų veiklą. Programą sudaro trys etapai,
trunkantys po dešimt dienų: aktyvinimas, atkūrimas, atnaujinimas.
xEO MegaTM
Šis maisto papildas sujungia eterinius aliejus ir natūralius jūrinius bei iš augalų išgautus omega 3 aliejus ir
karotenoidus, kurie padeda palaikyti daugelio pagrindinių kūno organų sveikatą ir funkciją.
G
 erkite dvi minkštąsias kapsulės pusryčiaudami ir dvi minkštąsias kapsules vakarieniaudami – iš viso keturias kapsules.
■

Microplex VMzTM
Šis produktas – tai aukštos kokybės vitaminų ir mineralų papildas, aprūpinantis organizmą biologiškai
įsisavinamais vitaminais ir mineralais, kurių trūksta daugelio šiuolaikinių žmonių mityboje.
Gerkite dvi kapsulės pusryčiaudami ir dvi kapsules vakarieniaudami – iš viso keturias kapsules.
■

Alpha CRSTM+
Šio ląstelių gyvybingumą palaikančio komplekso sudėtyje yra natūralių augalinių ekstraktų, padedančių palaikyti
ląstelių sveikatą ir funkciją.
Gerkite dvi kapsulės pusryčiaudami ir dvi kapsules vakarieniaudami – iš viso keturias kapsules.

■

ZenGest TerraZymeTM
Šis produktas – tai patentuotas aktyvių pilnaverčio maisto fermentų rinkinys, palaikantis sveiką virškinimo sistemą
ir metabolizmą, vartojant apdorotą maistą, kuriame trūksta fermentų.
Gerkite po vieną kapsulę kiekvieno valgio metu – iš viso tris kapsules.
■

Minkštosios kapsulės ZenGest™
Pats patogiausias būdas mėgautis eterinių aliejų mišinio ZenGest teikiama nauda. Patentuotas eterinių aliejų
mišinys buvo sukurtas siekiant natūraliu ir raminančiu būdu palengvinti virškinimą ir susilpninti lengvą ar
kartkartėmis pasitaikantį skrandžio skausmą.
■

Gerkite po 1 minkštąją kapsulę kasdien su maistu arba kai norite atsikratyti nemalonaus jausmo skrandyje.

Mišinio Zendocrine™ minkštosios kapsulės
Šis organizmą detoksikuojantis kompleksas yra patentuotas pilnaverčių maisto ekstraktų mišinys, kuris padeda
kepenims, inkstams, žarnynui, plaučiams ir odai valyti ir filtruoti toksinus bei palaiko sveiką šių organų būklę.
Gerkite vieną minkštąją kapsulę pusryčiaudami ir vieną minkštąją kapsulę vakarieniaudami – iš viso dvi kapsules.

■

GX AssistTM
Ši valomoji formulė virškinimo traktui yra eterinių aliejų ir kaprilo rūgšties derinys, sukuriantis nepalankią aplinką
galimoms grėsmėms ir taip padedantis palaikyti sveiką virškinimo trakto būklę.
Gerkite vieną minkštąją kapsulę vakarieniaudami.
■

PB AssistTM+
Ši apsauginė probiotikų formulė yra prebiotinių skaidulų ir šešių probiotinių mikroorganizmų štamų mišinys,
užtikrinantis teigiamą naudingų bakterijų balansą ir padedantis joms daugintis.
Gerkite tris kapsules vakarieniaudami.

■

Minkštosios kapsulės DDR PrimeTM
Šis eterinių aliejų kompleksas ląstelėms yra patentuotas eterinių aliejų mišinys, skirtas palaikyti sveiką ląstelių
būklę, funkciją ir atsinaujinimą.
Gerkite vieną minkštąją kapsulę pusryčiaudami ir vieną minkštąją kapsulę vakarieniaudami – iš viso dvi kapsules.
■

Citrinų eterinis aliejus
Šis eterinis aliejus natūraliai valo kūną ir padeda virškinimui.
Penkis kartus per dieną įlašinkite 2 lašus į 240 ml vandens – iš viso 10 lašų.

■

(1 ) Aktyvuokite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2) Atkurkite
1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20

(3) Atnaujinkite
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1–30 dienos

1–30 dienos

1–30 dienos

1–30 dienos

1–30 dienos

1–10 dienos

11–20 dienos

21–30 dienos

21–30 dienos

1–30 dienos

