dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

PAGINA INFORMAȚII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Unul dintre cele mai apreciate produse de la dōTERRA,
pachetul dōTERRA Lifelong Vitality PackTM oferă o mulțime
de beneficii care sprijină vitalitatea. Acum poți face primul
pas către o viață plină de energie și starea de bine, într-un
mod avantajos și accesibil, datorită programului dōTERRA
Lifelong Vitality.
Personalizează-ți pachetul, alegând orice combinație de până
la trei dintre următoarele suplimente alimentare cu acțiune
specifică. Vei beneficia de reduceri semnificative atunci când
comanzi pachetul dōTERRA Lifelong Vitality Pack în cadrul
unei Comenzi de Recompensare a Loialității.*
• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™

BENEFICII PRIMARE

• PB Assist™+

ALPHA CRS+

UTILIZĂRI

• Sprijină starea de bine.

• 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.

• Conține un amestec exclusiv dōTERRA ce include
polifenoli cu acțiune puternică.
• Combină extracte naturale din plante.

XEO MEGA

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

• Asigură un spectru complet de carotenoide.

• A nu se depăși porția recomandată.

• Conține uleiuri esențiale Cuișoare, Tămâie, Cimbru,
Chimion, Portocală Sălbatică, Mentă, Ghimbir,
Chimen și Mușețel German.

RETURNAREA PRODUSELOR

MICROPLEX VMZ
• Include un amestec de plante integrale de varză
furajeră, păpădie, pătrunjel, iarbă de mare, broccoli,
germeni de varză de Bruxelles, varză și spanac.
• Sub formă de capsule vegetale fără lauril sulfat
de sodiu.

Cumpără dōTERRA Lifelong Vitality Pack prin intermediul
Programului de Recompensare a Loialității, folosește-l timp
de 30 de zile și, dacă rezultatele nu sunt pe măsura
așteptărilor tale, poți returna produsul și beneficia de
rambursarea completă a costului.

TERMENI ȘI CONDIȚII
• Trebuie să fii Consultant, Membru sau client dōTERRA.
• Produsele deschise din dōTERRA Lifelong Vitality Pack
pot fi returnate în termen de maximum 45 de zile de la
cumpărare pentru a beneficia de rambursare completă;
după 45 de zile, nu se va mai acorda nicio rambursare
pentru produsele deschise.

*Când efectuezi comanda LRP, consultă cele mai recente informaţii privind opţiunile de suplimente alimentare disponibile dintre care poţi alege.
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