dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®

PÁGINA INFORMAÇÃO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Bem-estar geral e vitalidade

Como um dos produtos mais populares da dōTERRA, o
Pacote Longa Vitalidade dōTERRA é rico em nutrientes
essenciais, benefícios para o metabolismo e poderosos
antioxidantes projetados para ajudar a promover energia,
saúde e vitalidade vitalícia. O programa de Longa
Vitalidade dōTERRA é dos primeiros passos no caminho
para uma vida de longa vitalidade, bem-estar conveniente
e acessível. Nossa vida e sua vitalidade dependem de
muitos fatores, incluindo dieta, atividade física, controle de
peso, descanso, gerenciamento de stresse, exposição a
toxinas e predisposição genética hereditária para doenças
ou bem-estar. Embora algumas dessas variáveis estejam
além de nosso controle completo, a pesquisa científica
inovadora revela muitas maneiras de influenciar - e até
mesmo controlar - fatores significativos de envelhecimento
e bem-estar. Uma longa vida cheia de vitalidade e
envelhecimento saudável começa com o fornecimento de
suas células com nutrientes essenciais e fatores
metabólicos para as ajudar a manter uma óptima
performance. Poupe € 65,00 quando comprar esses três
produtos juntos neste conveniente pacote!

• Proteção antioxidante do DNA

INSTRUÇÕES DE USO

• Metabolismo energético

Tome quatro cápsulas de cada xEO Mega, Microplex VMz e
Alpha CRS+ por dia com alimentos.

• Saúde óssea
• Função Imunitária
• Gerenciamento de stresse
• Saúde cardiovascular

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®

• Cabelo, pele e unhas saudáveis
• Olhos, cérebro, sistema nervoso

Número Produto: 21480001
Preço Revenda: 80,00 € /
65,50 PV

• Função hepática e saúde digestiva
• Pulmões e saúde respiratória
• Gentil no estômago
• SEM transgênicos, SEM glúten, SEM lácteos

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