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PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Complexul dōTERRA ZendocrineT conține un amestec 
exclusiv de extracte din alimente integrale, formulat pentru 
administrarea pe baza unui sistem brevetat de administrare 
a enzimelor. 

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 în timpul micului dejun și cinei.

PRECAUŢII 
Femeile gravide sau care alăptează și persoanele care 
suferă de afecțiuni medicale cunoscute trebuie să  
consulte un medic înainte de administrarea de suplimente 
alimentare. Nu conține grâu sau produse lactate. A se 
păstra la loc uscat și răcoros.

Ingrediente: Psyllium (Plantago ovata) (coajă), 
rubarbă (Rheum palmatum) (rădăcină), agrișă 
(Berberis vulgaris) (rădăcină și scoarță), iarbă de 
mare (Ascophyllum și Laminaria), extract din rădăcină 
de ciulinul laptelui (Silybum Marianum), făină de 
șofran (Carthamus tinctorius), cauciuc de acacia 
(Acacia senegal), osha (Ligusticum porteri) (rădăcină), 
nalbă (Althaea officinalis) (rădăcină), extract de 
păpădie (Taraxacum officinale) (rădăcină), usturoi 
(Allium sativum) (bulb), trifoi roșu (Trifolium pratense) 
(inflorescență), extract de brusture (Arctium lappa) 
(rădăcină), cuișoare (Syzygium aromaticum) (mugure), 
amilază, celulază, drojdie de magneziu, drojdie de 
mangan, hipromeloză vegetală, stearat de magneziu, 
dioxid de siliciu, celuloză vegetală.

BENEFICII PRIMARE

• Antioxidanții pot proteja de radicalii liberi și ajută în 
cazul unui aport alimentar deficitar sau al unei 
cantități crescute de nutrienți.* 

• Protecție împotriva acțiunii radicalilor liberi 
provocați de stres, alcool, expunerea la UV sau 
condițiile de mediu poluat.*

• Activitatea anti-oxidantă și anti-îmbătrânire.* 

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


