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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

PRODUKTA APRAKSTS 
Produkti dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Mūža vitalitātes 
pakā), kas ir viens no populārākajiem produktu 
komplektiem, ir piesātināti ar vitalitāti veicinošu iedarbību. 
Pirmais solis pretī vitalitātei un labsajūtai mūža garumā ir 
ērti un viegli sperams kopā ar dōTERRA Lifelong Vitality 
Program (Mūža vitalitātes programma).

Individualizējiet savu komplektu, izvēloties līdz 3 papildu 
uztura bagātinātājiem* ar ievērojamām atlaidēm, 
lojalitātes prēmijas pasūtījumā pasūtot dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack (Mūža vitalitātes paku).

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

• TerraZyme™

IZMANTOŠANA
• Lai arī uztura bagātinātāji ir lielisks papildinājums 

ikdienā, tie nedrīkst aizstāt daudzveidīgu un sabalansētu 
uzturu un veselīgu dzīvesveidu.

• Pirms lietošanas izlasiet visus piesardzības un 
brīdinājuma paziņojumus.

• Nepārsniedziet ieteicamo devu.

ATPAKAĻSŪTĪŠANAS NOTEIKUMI
Iegādājieties lojalitātes prēmijas pasūtījumā dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack (Mūža vitalitātes paku), izmantojiet 
30 dienas, un, ja jūs neapmierina rezultāti, sūtiet produktu 
atpakaļ, saņemot pilnīgu atmaksu.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
• Jābūt reģistrētam kā dōTERRA Wellness Advocate 

(Labsajūtas advokātam), Wholesale Customer 
(Vairumtirdzniecības klientam) vai Retail Member 
(Mazumtirdzniecības dalībniekam).

• Atvērtus dōTERRA Lifelong Vitality Pack (Mūža vitalitātes 
pakas) produktus var nosūtīt atpakaļ 45 dienu laikā kopš 
iegādāšanās, saņemot pilnu atmaksu; ja ir pagājušas 
45 dienas, atmaksa par atvērtiem produktiem netiek veikta.

* Veicot lojalitātes (LRP) pasūtījumu, pārbaudiet jaunākos uztura bagātinātāju piedāvājumus, no kuriem veikt izvēli.

ALPHA CRS+ 
• Veicina labsajūtu.

• Satur patentētu un ekskluzīvu dōTERRA 
maisījumu, kurā ir spēcīgi polifenoli.

• Apvienoti dabiski augu ekstrakti.

xEO MEGA 
• Nodrošina karotinoīdu spektru.

• Satur ēteriskās eļļas Clove (Krustnagliņa), 
Frankincense (Vīraks), Thyme (Timiāns), Cumin 
(Kumins), Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Peppermint (Piparmētra), Ginger (Ingvers), 
Caraway (Ķimene) un German Chamomile 
(Ārstnieciskā kumelīte).

MICROPLEX VMz 
• Satur neapstrādātu augu maisījumu, kura sastāvā 

ir lapu kāposts, pienene, pētersīlis, jūras kāposts, 
brokolis, Briseles kāposts, galviņkāposts un 
spināts.

• Pildīts augu kapsulās, kas nesatur nātrija 
laurilsulfātu.


