dōTERRA 30 dienu attīrīšana
TM

dōTERRA 30 dienu attīrīšanas kurss tika izveidots, lai
palīdzētu atbrīvot ķermeni no toksiskās slodzes un sekmētu
ķermeņa sistēmu un orgānu vispārējās funkcijas. Tajā ir trīs
10 dienu posmi: Aktivizēšana, Noregulēšana, Atjaunošana.

xEO MegaTM
Šis uztura bagātinātājs apvieno ēteriskās eļļas ar dabīgām jūras un augu izcelsmes omega-3 eļļām un
karotinoīdiem, kas veicina daudzu galveno ķermeņa orgānu veselīgu darbību.
Lietojiet 2 mīkstās kapsulas brokastīs un 2 mīkstās kapsulas vakariņās, kopā 4 kapsulas.
■

Microplex VMzTM
Šis produkts atbilst augstiem vitamīnu un minerālvielu uztura bagātinātāju standartiem, jo tas nodrošina
bioloģiski pieejamus vitamīnus un minerālvielas, kuru nav lielākajā daļā mūsdienu diētu.
Lietojiet 2 kapsulas brokastīs un 2 kapsulas vakariņās, kopā 4 kapsulas.
■

Alpha CRSTM+
Šis šūnu vitalitātes komplekss ir izveidots ar dabīgiem augu ekstraktiem, lai īpaši atbalstītu šūnu veselīgu
darbību.
Lietojiet 2 kapsulas brokastīs un 2 kapsulas vakariņās, kopā 4 kapsulas.

■

ZenGest TerraZymeTM
Šis produkts ir neapstrādātu aktīvo fermentu patentēts maisījums, kas veicina apstrādātas pārtikas, kurā
trūkst fermentu, veselīgu uzņemšanu un vielmaiņu.
Lietojiet 1 kapsulu katrā ēdienreizē, kopā 3 kapsulas.
■

ZenGestTM mīkstās kapsulas
Visērtākais veids, kā izmantot ZenGest ēterisko eļļu maisījuma sniegto labumu. Patentētais ēterisko eļļu
maisījums izveidots īpaši tam, lai veicinātu gremošanu un atvieglo neregulāras, nepatīkamas sajūtas vēderā
patīkamā un dabīgā veidā.
■

Lietojiet 1 mīksto kapsulu dienā kopā ar ēdienu vai, kā nepieciešams, lai novērstu nepatīkamas sajūtas vēderā.

ZendocrineTM maisījuma mīkstās kapsulas
Šis detoksikācijas komplekss ir neapstrādātu ekstraktu patentēts maisījums, kas sekmē aknu, nieru, resnās
zarnas, plaušu un ādas veselīgas attīrīšanas un filtrēšanas funkcijas.
Lietojiet 1 mīksto kapsulu brokastīs un 1 mīksto kapsulu vakariņās, kopā 2 kapsulas.

■

GX AssistTM
Šī kuņģa un zarnu trakta attīrīšanas formula ir ēterisko eļļu un kaprilskābes kombinācija, kas veicina
veselīgu gremošanas traktu, radot nepiemērotu vidi iespējamam apdraudējumam.
Lietojiet 1 mīksto kapsulu vakariņās.
■

PB AssistTM+
Probiotiskās aizsardzības formula ir maisījums, kas satur prebiotiskas šķiedras un sešu probiotisko
mikroorganismu celmus, kas veicina labvēlīgo baktēriju pozitīvu līdzsvaru un vairošanos.
Lietojiet 3 mīkstās kapsulas vakariņās.

■

DDR PrimeTM mīkstās kapsulas
Ēterisko eļļu un šūnu komplekss ir patentēts ēterisko eļļu maisījums, kas kopā palīdz veicināt šūnu veselību,
darbību un atjaunošanos.
Lietojiet 1 mīksto kapsulu brokastīs un 1 mīksto kapsulu vakariņās, kopā 2 kapsulas.

■

Citronu ēteriskā eļļa
Šī ēteriskā eļļa dabīgi attīra ķermeni un veicina gremošanu.
Pievienojiet 2 pilienus 240 ml ūdens 5 reizes dienā, kopā 10 pilieni.

■
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