dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O Lifelong Vitality PackTM dōTERRA é um dos produtos mais
populares da dōTERRA e oferece-lhe vários benefícios que
promovem a vitalidade. Dar o primeiro passo para uma
vida com vitalidade e bem-estar é prático e económico com
o Programa Lifelong Vitality dōTERRA.
Personalize o seu kit escolhendo até três dos seguintes
produtos* de suplemento e poupe significativamente
encomendando o Lifelong Vitality Pack dōTERRA numa
encomenda de Recompensas por Lealdade.
• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
ALPHA CRS+
• Promove o bem-estar.
• Contém uma mistura própria e exclusiva da
dōTERRA que inclui potentes polifenóis
• Combina extratos botânicos naturais.

UTILIZAÇÕES
• Embora seja um complemento maravilhoso à sua rotina,
os suplementos alimentares não substituem uma
alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida
saudável.
• Leia todas as recomendações e cuidados antes de
utilizar.
• Não exceda a dose recomendada.

xEO MEGA
• Contém uma gama de carotenoides.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO

• Contém óleos essenciais de Cravinho, Incenso,
Tomilho, Cominho, Laranja Selvagem, HortelãPimenta, Gengibre, Alcaravia e Camomila Alemã.

Compre o Pack dōTERRA Lifelong Vitality através do
Programa de Recompensas por Lealdade, utilize durante
30 dias e, se não ficar satisfeito com os resultados, devolva
o seu produto para receber um reembolso total.

MICROPLEX VMz
• Inclui uma mistura botânica de alimentos integrais
com couve-galega, dente-de-leão, salsa, alga,
brócolo, couve de Bruxelas, repolho e espinafre.
• Concebido com cápsulas vegetais isentas de lauril
sulfato de sódio.

TERMOS E CONDIÇÕES
• Tem de ser um Consultor de Bem-Estar, Cliente grossista
ou Membro de retalho dōTERRA.
• Os produtos do Pack dōTERRA Lifelong Vitality abertos
podem ser devolvidos dentro de um período de 45 dias
após a compra para um reembolso total. Não haverá
direito a reembolso no caso de um produto aberto após
45 dias.

* Quando efetuar a sua encomenda do LRP, consulte as mais recentes opções de suplementos disponíveis para escolha.
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