30-Dňová Očista dōTERRA

TM

30-Dňová Očista dōTERRA bola vytvorená s cieľom
pomôcť vášmu telu zbaviť sa toxínov a podporiť celkové
fungovanie systémov a orgánov tela. Má tri 10-dňové fázy:
Aktivovať, Reštartovať, Obnoviť.

xEO MegaTM
Tento výživový doplnok je kombináciou esenciálnych olejov s prírodnými morskými a rastlinnými omega-3
olejmi a karotenoidmi, ktoré podporujú zdravé fungovanie mnohých hlavných orgánov tela.
Užite 2 gélové kapsule pri raňajkách a 2 gélové kapsule pri večeri, celkom 4 denne.
■

Microplex VMzTM
Tento výrobok poskytuje vysoký štandard pri dodatočnom prísune vitamínov a minerálov vrátane
biologicky dostupných foriem vitamínov a minerálov, ktoré vo väčšine moderného stravovania chýbajú.
Užite 2 kapsule pri raňajkách a 2 kapsule pri večeri, celkom 4 denne.
■

Alpha CRSTM+
Tento komplex bunkovej vitality je vytvorený z prírodných rastlinných výťažkov, aby osobitne podporil
zdravé fungovanie buniek.
Užite 2 kapsule pri raňajkách a 2 kapsule pri večeri, celkom 4 denne.

■

ZenGest TerraZymeTM
Tento produkt je zmes s chráneným zložením, ktorú tvoria enzýmy z nespracovaných potravín podporujúce
zdravé trávenie a metabolizmus spracovaných potravín ochudobnených o enzýmy.
Užite 1 kapsulu s každým jedlom, celkom 3 denne.
■

Gélové Kapsule ZenGestTM
Najpraktickejší spôsob ako získať výhody zmesi esenciálnych olejov ZenGest. Patentovaná kombinácia
esenciálnych olejov bola vytvorená osobitne na pomoc pri trávení a ako úľava pri miernych alebo
občasných žalúdočných nevoľnostiach upokojujúcim, prírodným spôsobom.
Užite 1 gélovú kapsulu denne s jedlom alebo podľa potreby v prípade žalúdočných nevoľností.
■

Zmes ZendocrineTM v Gélových Kapsuliach
Tento detoxikačný komplex je zmes s chráneným zložením, ktorú tvoria výťažky z nespracovaných potravín
na podporu zdravej očistnej a filtračnej funkcie pečene, obličiek, hrubého čreva, pľúc a pokožky.
Užite 1 gélovú kapsulu pri raňajkách a 1 gélovú kapsulu pri večeri, celkom 2 denne.

■

GX AssistTM
Táto receptúra na očistu zažívacieho ústrojenstva je kombináciou esenciálnych olejov a kyseliny kaprylovej
na podporu zdravého zažívania vytvorením nepriaznivého prostredia pre prípadne hrozby.
Užite 1 gélovú kapsulu pri večeri.
■

PB AssistTM+
Toto zloženie s probiotickou ochranou je zmesou prebiotickej vlákniny a šiestich kmeňov probiotických
mikroorganizmov, ktoré podporujú pozitívnu rovnováhu a rozmnožovanie užitočných baktérií.
Užite 3 kapsule pri večeri.

■

Gélové Kapsule DDR PrimeTM
Tento esenciálny olej, ako bunková zmes, je zmes esenciálnych olejov s chráneným zložením, ktorých
kombinácia podporuje zdravie, funkcie a obnovu buniek.
Užite 1 gélovú kapsulu pri raňajkách a 1 gélovú kapsulu pri večeri, celkom 2 denne.
■

Citrónový Esenciálny Olej
Tento esenciálny olej prirodzene čistí telo a pomáha pri trávení.
Pridajte 2 kvapky do 240 ml vody 5-krát denne, v celkovom počte 10 kvapiek denne.

■
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