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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

PRODUKTO APRAŠYMAS 
Vienas iš populiariausių dōTERRA produktų – dōTERRA 
Lifelong Vitality PackTM – pasižymi gyvybingumo 
suteikiančiomis naudingosiomis savybėmis. Su dōTERRA 
Lifelong Vitality programa žengti pirmuosius žingsnius 
gyvybingo ir sveiko gyvenimo keliu yra patogu ir nebrangu.

Sukurkite savo rinkinį, pasirinkdami iki trijų iš toliau 
nurodytų tikslinių maisto papildų*, ir ženkliai sutaupykite, 
įtraukę į savo lojalumo programos užsakymą dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack.

• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+

• TerraZyme™

NAUDOJIMAS
• Maisto papildai yra nuostabus Jūsų rutinos papildymas, 

tačiau jie negali pakeisti įvairios ir subalansuotos 
mitybos ir sveiko gyvenimo būdo.

• Prieš vartodami perskaitykite visus įspėjimus ir 
perspėjimus.

• Neviršykite rekomenduojamos dozės.

GRĄŽINIMO POLITIKA
Įsigykite dōTERRA Lifelong Vitality Pack, naudodamiesi 
lojalumo programa, vartokite papildus 30 dienų ir, jei 
nebūsite patenkintas rezultatais, grąžinkite mums šį 
produktą, o mes grąžinsime visus jūsų sumokėtus pinigus.

SĄLYGOS IR NUOSTATOS
• Turite būti dōTERRA Wellness Advocate (Sveikatingumo 

advokatas), Wholesale Customer (Didmeninis klientas) 
arba mažmeninis narys.

• Norėdami susigrąžinti visus sumokėtus pinigus, 
atidarytas dōTERRA Lifelong Vitality Pack pakuotes galite 
grąžinti per 45 dienas nuo įsigijimo. Praėjus 45 dienoms 
po įsigijimo, už atidarytą produktą pinigai negrąžinami.

* Pateikdami LRP užsakymą įsitikinkite, kad peržiūrėjote naujausius galimų pasirinkti papildų pasiūlymus.

ALPHA CRS+ 
• Palaiko gerą savijautą.

• Sudėtyje yra išskirtinio patentuoto dōTERRA 
mišinio su veiksmingais polifenoliais.

• Su natūraliais augaliniais ekstraktais.

xEO MEGA 
• Aprūpina organizmą visu karotenoidų spektru.

• Su Clove (Gvazdikėlių), Frankincense (Bosvelijų), 
Thyme (Čiobrelių), Cumin (Kuminų), Wild Orange 
(Laukinių apelsinų), Peppermint (Pipirmėčių), 
Ginger (Imbierų), Caraway (Kmynų) ir German 
Chamomile (Vaistinių ramunių) eteriniais aliejais.

MICROPLEX VMz 
• Su visaverčiu augaliniu lapinių kopūstų, 

kiaulpienių, petražolių, rudadumblių, brokolių, 
Briuselio kopūstų, kopūstų ir špinatų mišiniu.

• Pagaminta naudojant augalines kapsules be natrio 
laurilsulfato.


