30 Dnevna Razstrupitev dōTERRA

TM

dōTERRino 30 Dnevno Razstrupitev smo ustvarili,
zato da bi vašemu telesu pomagali, da se otrese škodljivih
snovi in zato ker bo podprla splošno delovanje vašega
telesa in organov. Sestoji iz treh Deset Dnevnih Stopenj:

xEO MegaTM
To prehransko dopolnilo združuje eterična olja z omega-3 maščobnimi kislinami naravnega, morskega in
rastlinskega izvora ter karotenoidi, ki podpirajo zdravo delovanje številnih poglavitnih organov v telesu.
Zaužijte 2 mehki kapsuli pri jutranjem, in dve mehki kapsuli pri večernem obroku, skupaj 4.
■

Microplex VMzTM
To visoko kakovostno dopolnilo v vaše telo prinaša številne vitamine in minerale, vključno s tistimi biološko
uporabnimi vitamini in minerali, ki primanjkujejo v številnih sodobnih načinih prehranjevanja.
Zaužijte 2 kapsuli pri jutranjem, in dve kapsuli pri večernem obroku, skupaj 4.
■

Alpha CRSTM+
Ta kompleks za vitalnost celic je zasnovan z naravnimi rastlinskimi izvlečki, ki še posebej pripomorejo k
zdravemu delovanju vaših celic.
Zaužijte 2 kapsuli pri jutranjem, in dve kapsuli pri večernem obroku, skupaj 4.

■

ZenGest TerraZymeTM
Ta izdelek je zaščitena mešanica encimov pridobljenih iz organskih živil, ki pripomorejo k zdravi prebavi in
presnovi predelane prehrane, ki ji pogosto primankuje encimov.
Z vsakim obrokom zaužijte po 1 kapsulo, skupaj 3.
■

Mehke Kapsule ZenGestTM
Mehke kapsule dōTERRA™ ZenGest so priročen in preprost način za vnos vseh dobrodejnih učinkov
zaščitene mešanice eteričnih olj ZenGest. To zaščiteno kombinacijo eteričnih olj smo osnovali posebej z
namenom, da pomaga pri prebavi in oljaša rahle in občasne želodčne težave na blažilen in naraven način.
Zaužijte eno mehko kapsulo dnevno, z obrokom ali po potrebi ob nemirni prebavi.
■

ZendocrineTM Blend Mehke Kapsule
Ta razstrupitveni kompleks je zaščitena mešanica izvlečkov iz organskih živil, ki pripomorejo k zdravemu
čistilnemu in filtrirnemu delovanju jeter, ledvic, črevesja, pljuč in kože.
Zaužijte 1 mehko kapsulo z jutranjim in 1 z večernim obrokom, skupaj 2.

■

GX AssistTM
Ta čistilna formula želodčnočrevesnega sistema je kombinacija eteričnih olj in kaprilne kisline, ki pripomore
k zdravemu prebavnemu traktu tako, da ustvari neprijetno okolje za morebitne grožnje.
Zaužijte 1 mehko kapsulo z večernim obrokom.
■

PB AssistTM+
Ta formula probiotične zaščite je mešanica prebiotičnih vlaknin in šestih sevov probiotičnih
mikroorganizmov, ki pripomore k pozitivnemu ravnovesju in razmnoževanju koristnih bakterij.
Zaužijte 3 kapsule z večernim obrokom.

■

DDR PrimeTM Softgels
Ta celični kompleks je zaščitena mešanica eteričnih olj združenih v kombinacijo, ki podpira zdravje,
delovanje in obnavljanje vaših celic.
Zaužijte 1 mehko kapsulo z jutranjim in 1 z večernim obrokom, skupaj 2.

■

Eterično Olje Limone
To eterično olje na naraven način čisti telo in pomaga pri prebavi.
Dodajte 2 kapljici 240 ml vode 5 krat na dan, skupaj 10 kapljic.
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