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ZenGest™ Capsule moi

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Capsulele moi dōTERRA ZenGestTM reprezintă modul 
convenabil și simplu de a obține beneficiile amestecului de 
susținere dōTERRA ZenGest. Fiecare capsulă moale vegetală 
conține 120 mg de ZenGest, amestecul de uleiuri pe care îl 
cunoști și în care ai încredere. Amestecul brevetat ZenGest 
conține o combinație unică de ghimbir, mentă, chimen, 
anason, coriandru, tarhon și fenicul pentru a oferi o senzație 
de calmare. Capsulele moi ZenGest sunt indispensabile 
pentru persoanele și familiile ce se află în deplasare!

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.

• Nu depăși doza 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 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.

BENEFICII PRIMARE

• Ajută la susținerea digestiei.*

• Contribuie la funcționarea normală a tractului 
intestinal.*

• Conține o combinație unică de ghimbir, mentă, 
chimen, anason, coriandru și fenicul.

• Contribuie la stimularea producției de lichide 
corporale digestive.*

• Sprijină ficatul și funcția biliară.*

Supliment alimentar cu uleiuri esențiale de mentă,  
ghimbir, chimen și anason

Ingrediente: Ulei de măsline extravirgin (Olea 
europaea) (fruct), amidon de porumb modificat, 
umectant (glicerol), ulei de mentă (Mentha piperita) 
(plantă), ulei de ghimbir (Zingiber officinale) 
(rădăcină), agent de încărcare (maltitol) apă, agent de 
îngroșare (caragenan), ulei de chimen (Carum carvi) 
(sămânță), Arome: Ulei de anason (Illicium verum) 
(fruct/sămânță), ulei de coriandru (Coriandrum 
sativum) (sămânță), ulei de fenicul (Foeniculum 
vulgare) (sămânță), ulei de tarhon (Artemisia 
dracunculus) (plantă).
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*Aceste mențiuni de sănătate sunt încă în curs de decizie din partea UE și a EFSA.


