dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®

PAGINA INFORMATII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI

BENEFICII PRIMARE
• Îmbunătățirea stărilor de bine și de vitalitate
• Protecție antioxidanta și a ADN-ului
• Contribuie la Energiei Metabolica
• Contribuie la sănătatea osoasă
• Contribuie la sistemul imunitar
• Contribuie la managementul stresului
• Contribuie la sănătatea cardiovasculară
• Păr, piele și unghii sănătoase
• Ochi, creier, sistemul nervos

Fiind unul dintre produsele cele mai populare ale dōTERRA,
dōTERRA Lifelong Vitality Pack este plin de substanțe nutritive
esențiale, beneficii pentru metabolism și antioxidanți puternici
meniți să contribuie la promovarea energiei, sănătății și
vitalității pe tot parcursul vieții. Programul dōTERRA Lifelong
Vitality face ca primul pas pe calea către o viață plină de
vitalitate și bunăstare să fie convenabil și accesibil. Cele trei
produse de bază ale programului dōTERRA Lifelong Vitality Alpha CRS® +, xEO Mega® și Microplex VMz® - sunt create
pentru a vă oferi niveluri optime de nutrienți esențiali și factori
metabolici puternici pentru sănătate, energie și longevitate
optimă. Sănătatea și vitalitatea noastră pe toată durata vieții
depind de mulți factori, printre care dieta, activitatea fizică,
managementul greutății, odihna, managementul stresului,
expunerea la toxine și predispoziția genetică moștenită pentru
boală sau sănătate. În timp ce unele dintre aceste variabile
sunt dincolo de controlul nostru complet, cercetarea științifică
a descoperit și dezvăluit multe moduri în care putem influența
- și chiar controla - factorii semnificativi ai procesului de
îmbătrânire și de menținere a unei vieți sănătoase. O viață
lungă plină de vitalitate și îmbătrânire sănătoasă începe cu
alimentarea celulelor cu substanțe nutritive esențiale și
factori metabolici care le ajută să funcționeze în mod optim.
Economisești 65.00 Euro (TVA inclus) atunci când cumperi
aceste trei produse împreună în acest pachet convenabil!
Valoarea individuală cumulată a celor 3 produse este de
164.82 Euro (TVA inclus).

MOD UTILIZARE
Luați 4 (patru) capsule din fiecare produs - xEO Mega®,
Microplex VMz® și Alpha CRS+® - pe zi, cu alimente.

• Contribuie la funcția hepatică și sănătatea
digestivă
• Contribuie la sănătate pulmonară și respiratorie
• Gentil cu sistemul gastric
• Non-OMG, fără gluten, fără lapte
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Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării, vindecării sau
prevenirii niciunei boli.
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