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PRODUKTBESKRIVNING
dōTERRA a2z tuggtabletter är en patentskyddad formula med ingredienser särskilt utvecklade för barn och vuxna som
har svårt att svälja kapslar. Genom att kombinera en blandning av B-vitaminer med en blandning av vitaminerna A, C och
E samt växtextrakt, stödjer dōTERRA a2z Chewable hälsosam cellutveckling och lång livslängd när det tas dagligen.*
dōTERRA a2z tuggtabletter är utformade för att användas med dōTERRA IQ Mega ™ , fiskolja med Omega-3 smaksatt
med vildapelsin, som ett heltäckande kosttillskott som stöder hälsosamt immunförsvar och kognitiv funktion samt ger
tillskott av skyddande antioxidanter.*

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA
• Säker för barn, 4 år och äldre, och vuxna som föredrar en
tuggtabletter framför att svälja kapslar
• Kognitiv blandning: kolin, fosfatidylserin, inositol
• God smak av vattenmelon
• Ingen majssirap med hög fruktos, inga konstgjorda färger,
sötningsmedel eller smaker
• En balanserad blandning av viktiga vitaminer, inklusive vitaminer
med antioxidanter; A, C och E, och en sammansättning av
B-vitaminer för ökad energi i cellerna*
• Innehåller en blandning av biotillgängliga mineraler inklusive
kalcium, magnesium, zink, koppar och mangan

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Barn 4 år eller äldre: ta 2 tabletter dagligen vid måltider. Vuxna kan ta
upp till 3 tabletter dagligen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Om du är gravid, ammar eller får medicinsk vård, rådgör med din
vårdkontakt innan användning. Använd inte produkten om förseglingen
är öppnad eller saknas. Innehåller inte gluten, mjölk, vete, soja, ägg
eller nötter. För barn under 4: rådgör med din vårdkontakt innan
användning.

VARNINGAR
Oavsiktlig överdosering av järnhaltiga produkter är en av de vanligaste
orsakerna till dödlig förgiftning hos barn under 6 år. Förvara denna
produkt utom räckhåll för barn. Vid oavsiktlig överdosering, kontakta
omedelbart läkare, ring 112 och begär giftinformation.
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*Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom
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