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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

OPIS IZDELKA 
Paket doTERRA Lifelong Vitality PackTM, eden od najbolj 
priljubljenih izdelkov doTERRA, je poln blagodejnih učinkov, 
ki spodbujajo vitalnost. Program vseživljenjske vitalnosti 
dōTERRA Lifelong Vitality je priročen in cenovno ugoden 
prvi korak na poti do vseživljenjske vitalnosti in dobrega 
počutja.

Prilagodite svoj paket z izbiro največ tri spodnjih izdelkov* 
prehranskih dopolnil po znatno nižjih cenah ob naročilu 
paketa dōTERRA Lifelong Vitality Pack v okviru programa 
zvestobe LRP.

• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+

• TerraZyme™

UPORABA
• Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznoliko in 

uravnovešeno prehrano in zdrav način življenja.

• Pred uporabo preberite vsa previdnostna navodila in 
opozorilne navedbe.

• Ne prekoračite priporočenega odmerka.

PRAVILNIK O VRAČILIH
Kupite paket dōTERRA Lifelong Vitality Pack prek programa 
nagrajevanja zvestobe Loyalty Rewards Program, 
uporabljajte ga 30 dni in če ne boste zadovoljni z rezultati, 
vrnite izdelek in vrnili vam bomo celotno kupnino.

SPLOŠNI POGOJI
• Morate biti dōTERRA Wellness Advokat, Wholesale 

Customer ali Retail Customer.

• Odprte izdelke iz paketa dōTERRA Lifelong Vitality je 
mogoče vrniti v 45 dneh od nakupa za popolno vračilo 
kupnine; po 45 dneh kupnine za odprt izdelek ne 
vrnemo.

* Pri oddaji naročila v okviru programa LRP preverite, med katerimi najnovejšimi možnostmi prehranskih dopolnil lahko izbirate.

ALPHA CRS+ 
• Za dobro počutje.

• Vsebuje zaščiteno mešanico podjetja dōTERRA, ki 
vključuje zmogljive polifenole.

• Združuje naravne rastlinske izvlečke.

xEO MEGA 
• Zagotavlja popoln spekter karotenoidov.

• Vsebuje eterična olja klinčkov, kadilne bosvelije, 
timijana, orientalske kumine, divje pomaranče, 
poprove mete, ingverja, kumine in prave kamilice.

MICROPLEX VMz 
• Vključuje polnovredno rastlinsko mešanico 

kodrolistnatega ohrovta, regrata, peteršilja, haluge, 
brokolija, brstičnega ohrovta, zelja in špinače.

• Izdelano z rastlinskimi kapsulami brez natrijevega 
lavril sulfata.


