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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

do– TERRA a2z Chewable é uma fórmula patenteada de ingredientes desenvolvida com crianças e adultos que têm
dificuldade em engolir cápsulas. Combinando uma mistura de vitaminas B com uma mistura de vitaminas A, C e E,
bem como extratos botânicos, do– TERRA a2z Chewable promove o desenvolvimento e longevidade de células
saudáveis quando tomado diariamente.* O do– TERRA a2z Chewable está formulado para ser usado com o óleo de
peixe Omega-3 IQ Mega™ com sabor a laranja selvagem como um suplemento dietético abrangente que promove a
imunidade saudável e função cognitiva, bem como proteção antioxidante.*

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Seguro para crianças a partir dos 4 anos de idade e mais velhos,
assim como adultos que prefiram cápsulas para mastigar
• Mistura Cognitiva: Colina, Fosfatidilserina, Inositol
• Fantástico sabor a melancia
• Sem xarope de milho rico em frutose, corantes artificiais,
edulcorantes ou sabores
• Uma mistura equilibrada de vitaminas essenciais, incluindo as
vitaminas antioxidantes A, C e E, e um complexo de energia
celular de vitaminas B*
• Inclui uma mistura de minerais biodisponíveis incluindo cálcio,
magnésio, zinco, cobre e manganês

INSTRUÇÕES DE USO
Crianças com 4 anos de idade e mais velhos: tomar 2 comprimidos
diariamente com as refeições. Os adultos podem tomar até 3
comprimidos por dia.

PRECAUÇÕES
As mulheres grávidas ou lactantes e pessoas com condições
médicas conhecidas devem consultar um médico antes de usar.
Não use se o selo de segurança estiver quebrado ou faltando. Não
contém produtos de glúten, produtos lácteos, trigo, soja, ovos ou
nozes. Para crianças com menos de 4 anos, consulte um médico
antes de usar este produto.
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60 COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS
Número Produto: 34500001
Preço de Revenda: 18,50 € / 16,50 PV

AVISOS
A sobredosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das
principais causas de intoxicação fatal em crianças menores de 6
anos. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Em
caso de sobredosagem acidental, contacte imediatamente o
médico ou o centro de controlo de intoxicação.

*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

©2013 doTERRA Holdings, LLC

A2Z Chewable®+ PIP PT 072417

