DigestZen

®

Digestive Blend 15 ml

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING
DigestZen är känd som dōTERRA’s “magtämjande”
blandning på grund av sin förmåga att stödja
matsmältningen, lindra tillfälligt upprörd mage och
bibehålla en väl fungerande matsmältning.* Denna unika
blandning innehåller ingefära, fänkål och koriander för att
hjälpa till att lindra tillfälliga magproblem, inklusive
åksjuka och matsmältningsbesvär, medan pepparmynta,
dragon, anis och kummin hjälper till med matsmältning
och att bibehålla en sund mag-tarmkanal.* DigestZen är
bra att ha till hands när man får problem med magen och
är säker och effektiv. DigestZen är ett hälsosamt, naturligt
och milt sätt att lindra en upprörd mage och bibehålla ett
friskt matsmältningssystem.*

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Applicering:
A

T

I

•

Tillsätt några droppar i vatten för invärtes användning
eller smörj på magen inför flygresa eller biltur för en
lugnande arom.

•

Ha DigestZen till hands för att stötta matsmältningen
när du njuter av större måltider under helger och
högtider.*

•

Ta DigestZen med dig på resor eller när du provar ny
mat för att lindra tillfälliga upprörd mage.*

•

Tillsätt i vatten eller te för att bibehålla ett friskt
matsmältningssystem.*

N

Ingredienser: Eteriska oljor från ingefärsrot,
peppamynta, kumminfrö, korianderfrö, anisfrö,
dragon och fänkålsfrö.
Aromatisk beskrivning:Kryddig, söt, mint
och lakrits

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA
• Stödjer matsmältningen*
• Lindrar tillfälligt upprörd mage*
• Hjälper till att minska uppblåsthet, gaser
och tillfälliga matsmältningsbesvär*

DigestZen®

Digestive Blend 15 ml
Artikelnummer: 31030001
Grossistpris: 30.00 € / 37,50 PV
£24.00 / 37.50 PV

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Aromatiskt: Använd tre till fyra droppar i valfri
doftspridare.
Invändig användning: Späd en droppe i 125 ml vätska.
Utvärtes (topisk) användning: Applicera en till två droppar
på önskat område. Späd med dōTERRAs fraktionerade
kokosolja för att minimera risken för hudirritation. Se
övriga försiktighetsåtgärder nedan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Var uppmärksam på eventuell hudirritation. Förvaras
utom räckhåll för barn. Om du är gravid eller får medicinsk
vård, rådgör med din vårdkontakt. Undvik kontakt med
ögon, inneröron och andra känsliga områden.
Påståenden med asterisker syftar på invärtes användning.
Alla andra syftar på aromatisk eller topisk användning.
*Denna produkt är inte avsedd för att diagnostisera, behandla, bota eller förbebygga någon sjukdom.
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