DigestZen

®

Mešanica za prebavo 15 ml

INFORMACIJE O IZDELKU

OPIS IZDELKA
DigestZen je znan kot dōTERRA “mešanica za trebuh”,
saj pomaga pri prebavi, pomirja občasno razdraženost
želodca in vzdržuje zdrav prebavni sistem. * Ta
edinstvena mešanica vsebuje Ingver, Koromač in
Koriander, ki pomagajo blažiti občasno razdraženost
želodca, vključno s potovalno slabostjo in prebavnimi
motnjami, medtem ko Pepermint, Pehtran, Janež in
Kumina pomagajo pri prebavi in ohranjanju zdravja
prebavil. * DigestZen je dobro imeti pri roki ob
razdraženem želodcu in je učinkovit ter varen za
uporabo. DigestZen je zdrav, naraven in nežen način za
pomiritev razdraženega želodca in za ohranjanje
zdravega prebavnega sistema. *

UPORABA
Nacini uporabe:
A

T

I

Sestavine: Ingver (korenina), Pepermint
(rastlina), kumina (seme), Koriander (seme),
Janež (seme), Pehtran (rastlina) in Koromač
(seme) eterična olja
Opis vonja: pikanten, sladek, mentolen, vonj
sladkega korena

PRIMARNI UČINKI
•
•
•

•

Zmešajte par kapljic z vodo ali vmasirajte na predel
trebuha pred letenjem ali vožnjo za pomirjujočo
aromo

•

DigestZen imejte pri roki med prazniki, kadar pojeste
veliko težko prebavljive hrane in za izboljšanje
prebave*

•

DigestZen vzemite s sabo na potovanja ali kadar
preizkušate novo hrano, za pomiritev občasnega
razdraženega želodca*

•

Dodajte vodi ali čaju za ohranjanje zdravja prebavil *

N

Pomaga pri prebavljanju hrane *
Pomirja občasno razdraženost želodca *
Pomaga zmanjšati napihnjenost, vetrove
in občasne prebavne težave *

DigestZen®

Mešanica za prebavo 15 ml
Številka izdelka: 31030001
Članska cena: 30,00 €/37,50 PV
* Na voljo tudi v obliki kapsul

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatično: uporabite 3 do 4 kapljice v difuzorju
Interno: razredčite 1 kapljico v 1,2 dcl tekočine
Nanos na kožo: Nanesite 1 do 2 kapljici na izbran predel
kože. Razredčite z dōTERRA frakcioniranim kokosovim
oljem, da zmanjšate možnost pojava kožnih reakcij.
Preberite dodatna opozorila spodaj.

OPOZORILA
Možnost pretirane občutljivosti kože. Shranjujte izven
dosega otrok. Če ste noseči, dojite ali se zdravite, se
pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. Izdelka ne
nanašajte v oči, ušesa in na občutljive predele telesa.
Izjave, označene z zvezdico, se nanašajo na interno
uporabo, vse ostale pa na aromatično in topično.
*Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
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