Zendocrine™ Capsule moi
Supliment alimentar cu uleiuri esențiale de tangerină,
mușcată și ienupăr

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Capsulele moi ZendocrineTM conțin Amestecul pentru
repornire dōTERRA ZendocrineTM, un amestec brevetat de
uleiuri esențiale de tangerină, rozmarin, mușcată, ienupăr
și coriandru. Capsulele moi Zendocrine asigură o modalitate
rapidă și ușoară în care poți consuma Amestecul pentru
repornire dōTERRA Zendocrine, fie că te afli într-o călătorie,
te grăbești sau pur și simplu îți place să folosești capsulele
moi pentru că sunt foarte ușor de utilizat!

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 moale pe zi.

PRECAUŢII
Ingrediente: ulei de măsline extra virgin, amidon
de porumb modificat, uleiul de tangerină (coajă),
umectant (glicerină), ulei de rozmarin (frunză/
floare), ulei de mușcată (Pelargonium Graveolens),
agent de îngroșare (caragenan), apă, agent de
umplere (maltitol), ulei de ienupăr (fruct), ulei de
coriandru (frunză)

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.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• O modalitate ușoară de a consuma Amestecul
pentru repornire Zendocrine.
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