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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Capsulele moi TriEaseTM au fost create ținând cont de 
schimbările anotimpurilor. Fiecare capsulă moale conține 
părți egale de uleiuri esențiale de lămâie, levănțică și 
mentă, un amestec utilizat frecvent de utilizatorii mai vechi 
dar și novici în materie de uleiuri esențiale. Acum, folosind 
Capsulele moi TriEase, acest amestec se poate consuma 
rapid și ușor în timp ce călătorești, mergi la evenimente în 
aer liber sau în orice parte unde ai cel mai mult nevoie de ele. 

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.

INDICAȚII 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. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare. A se 
păstra la loc uscat și răcoros.

• Pot fi consumate simplu și rapid atunci când ai cel 
mai mult nevoie de ele.

• Sprijin pentru apărarea naturală a organismului.*

• Sprijin pentru sistemul imunitar.* 

Capsule moi TriEase™

Supliment alimentar cu uleiuri esențiale de lămâie,  
levănțică și mentă 

Ingrediente: Ulei esențial de lămâie (Citrus Limon) 
(coajă), ulei esențial de levănțică (Lavandula 
angustifolia) (floare/frunză/tulpină), ulei esențial 
de mentă (Mentha piperita) (floare/frunză/tulpină), 
amidon modificat, umectant (glicerol), agent de 
îngroșare (caragenan), apă, agent de încărcare 
(maltitol)

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.
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