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GX Assist™

Supliment alimentar cu uleiuri esențiale de oregano, 
arbore de ceai și lămâie

• Ajută la susținerea digestiei.*

• Ajută la susținerea funcției hepatice normale.*

• Ajută la facilitarea digestiei grăsimilor.* 

• GX Assist conține un amestec exclusiv de uleiuri 
esențiale dōTERRA CPTG™ Grad Testat Pur 
Certificat de oregano, arbore de ceai, lămâie, 
lămâiță, mentă și cimbru.

• Se recomandă utilizare împreună cu PB Assist+.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
GX Assist™ este o combinație de uleiuri esențiale CPTG™ 
Grad Testat Pur Certificat și acid caprilic. GX Assist este 
formulat pentru a fi folosit timp de 10 zile, fiind apoi urmat 
de 20 de zile de PB Assist+™. 

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare benefică pentru rutina ta, 

suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o 
alimentație diversificată și echilibrată și un stil de viață 
sănătos.

• A se citi toate enunțurile de atenționare și avertizare 
înainte de utilizare.

• A nu se depăși porția recomandată.

INDICAŢII DE UTILIZARE 
A se administra 1 capsulă moale pe zi.

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza 
zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie  
să înlocuiască o alimentație diversificată și echilibrată și  
un mod de viață sănătos. Acest produs este nerecomandat 
copiilor cu vârsta sub 12 ani și femeilor gravide. Femeile 
care alăptează și persoanele care suferă de afecțiuni 
medicale cunoscute trebuie să consulte un medic înainte 
de utilizare.

Ingrediente: Gelatină, emulsifiant (acizi grași), 
Umectant (glicerină), ulei esențial de oregano 
(Origanum vulgare) (floare/frunză/tulpină), Apă, ulei 
esențial de arbore de ceai (Melaleuca alternifolia) 
(frunză), Ulei esențial de lămâie (Citrus Limon) (coajă), 
Aromă: Ulei esențial de mentă (Mentha piperita) 
(floare/frunză/tulpină), Aromă: ulei esențial de 
lămâiță (Cymbopogon -exuosus) (frunză), Aromă: ulei 
esențial de cimbru (Thymus vulgaris) (floare/frunză/
tulpină), agenți de glazurare (șelac, alginat de sodiu, 
ceară de Carnauba).

*Aceste mențiuni de sănătate sunt încă în curs de decizie din partea UE și a EFSA.


