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Pakiet dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack™

OPIS PRODUKTU 
dōTERRA Lifelong Vitality PackTM, jako jeden z 
najpopularniejszych produktów dōTERRA, ma liczne 
właściwości wspomagające witalność. Zrób pierwszy krok 
na drodze do witalności i dobrego samopoczucia dzięki 
programowi dōTERRA Lifelong Vitality.

Dodając pakiet dōTERRA Lifelong Vitality Pack do swojego 
zamówienia lojalnościowego, możesz spersonalizować swój 
zestaw i zaoszczędzić pieniądze. Wystarczy wybrać 
maksymalnie trzy z następujących suplementów*.

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

• TerraZyme™

UŻYCIE
• Chociaż suplementy to świetne uzupełnienie 

codziennego treningu, pamiętaj, że nie zastępują one 
zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu 
życia.

• Przed użyciem zapoznaj się z ostrzeżeniami.

• Nie przekraczaj zalecanej dawki.

POLITYKA ZWROTÓW
Kup pakiet dōTERRA Lifelong Vitality Pack w ramach 
programu LRP (Program lojalnościowy) i wypróbuj go przez 
30 dni. Jeśli efekty Cię nie zadowolą, zwróć produkt, aby 
otrzymać pełen zwrot pieniędzy.

REGULAMIN
• Należy być konsultantem Wellness Advocate lub klientem 

hurtowym/detalicznym.

• Aby otrzymać pełen zwrot pieniędzy, otwarte produkty 
wchodzące w skład pakietu dōTERRA Lifelong Vitality 
Pack można zwrócić w ciągu 45 dni od daty zakupu; po 
upływie 45 dni nie przysługuje zwrot pieniędzy za otwarte 
produkty.

* Składając zamówienie lojalnościowe, sprawdź aktualne opcje suplementów do wyboru.

ALPHA CRS+ 
• Poprawia ogólną kondycję zdrowotną.

• Zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę dōTERRA, 
w której skład wchodzą silne polifenole.

• Stanowi połączenie naturalnych wyciągów 
roślinnych.

xEO MEGA 
• Dostarcza pełną gamę karotenoidów.

• Zawiera olejki eteryczne z goździka, kadzidłowca, 
tymianku, kminku rzymskiego, dzikiej pomarańczy, 
mięty pieprzowej, imbiru, kminku zwyczajnego oraz 
rumianku pospolitego.

MICROPLEX VMz 
• Zawiera roślinną mieszankę jarmużu, mniszka 

lekarskiego, pietruszki, wodorostów, brokułów, 
brukselki, kapusty i szpinaku.

• Suplement jest wytwarzany z użyciem kapsułek 
wegetariańskich niezawierających laurylosiarczanu 
sodu.


