DigestZen

®

Zmes na trávenie 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
DigestZen je tiež známy ako „liečiteľ bruška“ od dōTERRA,
keďže dokáže pomôcť tráveniu, upokojiť občasné
podráždenie žalúdka a udržať celkové zdravie tráviaceho
systému.* Táto jedinečná zmes obsahuje zázvor, fenikel
a koriander, ktoré pomáhajú znížiť občasné nepohodlie
žalúdka, vrátane nevoľnosti pri jazde a zažívacích ťažkostí.
Mäta, estragón, aníz a rasca pomáhajú
s trávením a pomáhajú udržať zdravie tráviaceho
i vylučovacieho traktu.* DigestZen je bezpečný a účinný
a je dobré mať ho poruke vo chvíľach, keď máte
podráždený žalúdok. keďže ho dokáže upokojiť zdravým,
prirodzeným a jemným spôsobom.*

POUŽITIE
•

Pridajte pár kvapiek do vody a užite vnútorne alebo
votrite na brucho pred cestou lietadlom či autom
pre jeho upokojujúcu arómu.

•

Majte DigestZen poruke, ak na dovolenke
konzumujete ťažké jedlá, aby ste napomohli tráveniu.*

•

DigestZen si vezmite so sebou, keď cestujete alebo
keď ochutnávate nové jedlá, aby ste mohli upokojiť
občasné podráždenie žalúdka.*

•

Pridajte do vody alebo do čaju na udržanie zdravia
tráviaceho a vylučovacieho systému.*
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Zloženie: esenciálne oleje z podzemku/koreňa
zázvora, mäty, semena rasce, koriandra, anízu,
estragónu a semena feniklu
Popis arómy: korenistá, sladká, mätová,
podobná sladkému drievku

HLAVNÉ ÚČINKY
• pomáha tráviť jedlo*
• upokojuje obšasné podráždenie žalúdku*
• pomáha zmierniť nafukovanie, plynatosť
a občasné problémy s trávením*

NÁVOD NA POUŽITIE
Rozptyľovanie: Pridajte 3 až 4 kvapky do Vami zvoleného
difúzera.
Vnútorné použitie: Pridajte 1 kvapku do cca 125 ml
tekutiny.
Vonkajšie použitie: Naneste 1 až 2 kvapky na zvolené
miesto. Ak chcete znížiť možnosť precitlivenosti pokožky,
zmiešajte ho s dōTERRA frakcionovaným kokosovým
olejom. Viac informácií nájdete nižšie.

DigestZen®

UPOZORNENIE

Zmes na trávenie: 31030001
Veľkoobch. cena: 30 €
PV: 37,50 PV

Možnosť precitlivenosti pokožky. Skladujte mimo dosahu
detí. Ak ste tehotná, kojíte alebo ste pod lekárskym
dohľadom, konzultujte používanie so svojím lekárom.
Vyhýbajte sa kontaktu s očami, vnútornou časťou ucha
a inými citlivými oblasťami.

Digestive Blend 15 ml

*Tiež dostupná vo forme kapsúl

Vyjadrenia s hviezdičkou sa vzťahujú na vnútorné
používanie. Všetky ostatné vyjadrenia sa týkajú
aromatického alebo lokálneho používania.
*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, ani na jeho prevenciu
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