dōTERRA 30-Dagers Rensing
TM

dōTERRA 30-Dagers Rensing ble laget for å hjelpe kroppen
med å kvitte seg med giftstoffer, og støtte funksjonene i
kroppens systemer og organer. Det består av tre 10-dagers faser:
Aktivering, Tilbakestilling og Fornying.

xEO MegaTM
Dette kosttilskuddet kombinerer eteriske oljer med naturlig omega-3, hentet fra sjø- og planteliv, og
karotenoider som fremmer sunne funksjoner i mange av kroppens viktigste organer.
Ta 2 gelékapsler med frokosten, og 2 gelékapsler med kveldsmaten, totalt 4.
■

Microplex VMzTM
Dette produktet leverer en høy standard innen vitamin- og mineraltilskudd, inkludert biotilgjengelige
vitaminer og mineraler som ikke finnes i de fleste moderne dietter.
Ta 2 kapsler med frokosten, og 2 kapsler med kveldsmaten, totalt 4.
■

Alpha CRSTM+
Dette komplekset for cellevitalitet formuleres med naturlige, botaniske ekstrakter, som spesifikt støtter
sunn cellefunksjon.
Ta 2 kapsler med frokosten, og 2 kapsler med kveldsmaten, totalt 4.

■

ZenGest TerraZymeTM
Dette produktet er en merkebeskyttet blanding av aktive enzymer som støtter sunn fordøyelse og
metabolisme av enzym-fattig, behandlet mat.
Ta 1 kapsel med hvert måltid, totalt 3.
■

ZenGestTM Gelékapsler
Den mest praktiske måten å oppleve fordelene med ZenGest-blandingen av eteriske oljer. Den
merkebeskyttede kombinasjonen av eteriske oljer er spesifikt laget for å hjelpe fordøyelsen, og lindre milde
eller forbigående mageproblemer på en mild og naturlig måte.
Ta 1 gelékapsel daglig med et måltid, eller som nødvendig ved mageproblemer.

■

ZendocrineTM Blend Gelékapsler
Dette detoks-komplekset er en merkebeskyttet blanding av ekstrakter som støtter sunne rense- og
filtreringsprosesser i lever, nyrer, tykktarm, lunger og hud.
Ta 1 gelékapsel med frokosten, og 1 gelékapsel med kveldsmaten, totalt 2.

■

GX AssistTM
Denne GI-renseformuleringen er en kombinasjon av eteriske oljer og kaprylsyre, som hjelper til med å
støtte et sunt fordøyelsessystem ved å skape et usunt miljø for potensielle trusler.
Ta 1 gelékapsel med kveldsmaten.
■

PB AssistTM+
Denne probiotiske forsvarsformuleringen er en blanding av pre-biotiske fibre og seks arter probiotiske
mikroorganismer som fremmer em positiv balanse og grobunn for sunne bakterier.
Ta 3 kapsler med kveldsmaten.

■

DDR PrimeTM Gelékapsler
Dette cellekomplekset av eteriske oljer er en merkebeskyttet blanding av eteriske oljer, kombinert for å
støtte cellenes helse, funksjon og fornyelse.
Ta 1 gelékapsel med frokosten, og 1 gelékapsel med kveldsmaten, totalt 2.

■

Eterisk Olje Fra Sitron
Denne eteriske oljen renser kroppen og hjelper med fordøyelsen, på en naturlig måte.
Ha 2 dråper i 240 ml vann, 5 ganger om dagen, totalt 10 dråper.
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