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• Recomandăm folosirea Capsulelor moi Smart & 
Sassy împreună cu o dietă sănătoasă și un 
program de exerciții.

• O modalitate simplă și practică de a te bucura 
de bene� ciile amestecului Smart & Sassy.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Capsulele moi Smart & SassyTM conțin Amestecul stimulant 
dōTERRA Smart & Sassy brevetat, sub formă de capsule 
moi practice. Acest amestec conține uleiurile esențiale 
grepfrut, lămâie, mentă, ghimbir și scorțișoară. Capsulele 
moi Smart & Sassy sunt perfecte pentru momentele în care 
nu te a� i acasă sau pentru persoanele care doresc o 
modalitate simplă și convenabilă în care pot experimenta 
bene� ciile amestecul de uleiuri esențiale Smart & Sassy 
de la dōTERRA.

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare bene� că pentru rutina 

ta, suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască 
o alimentație diversi� cată 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 diversi� cată și echilibrată și un 
mod de viață sănătos. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare.

Capsule moi Smart & Sassy™ 

Supliment alimentar cu uleiuri esențiale de 
grapefruit, lămâie și scorțișoară

Ingrediente: Ulei esențial de grapefruit (Citrus 
Paradisi) (coajă), Arome: Ulei esențial de mentă 
(Mentha Piperita), Ulei esențial de lămâie (Citrus 
Limon) (coajă), Amidon modi� cat, Aromă: ulei esențial 
de ghimbir (Zingiber Of� cinale) (rădăcină), Umectant 
(glicerol), Agent de îngroșare (caragenan), Apă, Agent 
de încărcare (maltitol), ulei esențial de scorțișoară 
(Cinnamomum Zeylanicum) (scoarță)


