DigestZen

®

Fordøyelsesblanding 15 ml

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
DigestZen er kjent som doTerra’s «magetemmer», for sin
evne til å stimulere fordøyelsen, lindre sporadiske
magesmerter og generelt støtte opp om en sunn
fordøyelse.*Denne unike blandingen inneholder Ingefær,
Fennikel og Koriander som hjelper mot generelt
magebesvær, inklusive reisesyke og
fordøyelsesproblemer. Videre støtter Peppermynte, Anis
og Karvefrøolje opp om fordøylsesprosessen, og hjelper
til med å opprettholde en frisk fordøyelseskanal.*
DigstZen er trygg og effektiv i bruk og super å ha i
nærheten når man opplever uventede
fordøylsesproblemer. DigestZen er en sunn, naturlig og
skånsom måte å lindre en «vondt-i—magen» opplevelse
og opprettholde en sunn fordøyelse.*
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Ingredienser: Ingefærrot, Peppermynte(hele
planten), Karvefrø, Korianderfrø, Esdragon(hele
planten)og Fennikelfrø.
Aromatisk Profil: krydret, søt, mynte og lakris.

PRIMÆRE FORDELER
• Hjelper fordøyelsen av mat*
• Lindrer tilfeldige magesmerter*
• Kan redusere følelsen av oppblåsthet, luft
i magen og tilfeldig fordøyelsesbesvær.*

• Ta et par forebyggende dråper i vannglasset ditt eller
gni et par dråper på magen for en beroligende aroma
før du skal ut og fly eller legge ut på en kjøretur.
• Ha DigestZen i nærheten for å stimulere fordøyelsen
ved inntak av fet og kraftig mat.*
• Ha DigestZen med deg tilgjengelig på reiser eller når
du vet at du skal spise mat du ikke er vant til.*
• Tilsett i vann eller te for å opprettholde en sunn
fordøyelse.*

BRUKSANVISNING
I diffuser: Tilsett 3-4 dråper i den diffuseren du
foretrekker.
Innvortes: En dråpe pr 120ml væske løses opp og inntas.
Utvortes: Påfør 1-2 dråper på det ønskede området.
Bland gjerne ut med doTerra F.C.O (fraksjonert kokosolje)
for å redusere risiko for hud-irritasjon.

DigestZen®

FORSIKTIGHET

Parti Nummer: 31030001
Innkjøpspris 30 €/PV: 37,50 PV

Mulig risiko for hud-irritsjon. Hold utenfor barns
rekkevidde. Ved graviditet eller under medisinsk
behandling, konsulter med lege.

Fordøyelsesblanding 15 ml

*Also available in softgel

Brukshenvisning merket med stjerne refererer til
innvortes bruk, alle andre henvisninger refererer til
aromatisk bruk (innhalering eller i bruk i diffuser) eller til
utvortes bruk.

*Dette produktet har ikke til hensikt å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdom.
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