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Zendocrine™  

Detoxikačný komplex & Zmes esenciálnych 
olejov  
V rastlinných kapsuliach, bez obsahu SLS (laurylsulfát 
sodný) 
 

 Opis výrobku  
Zendocrine™detoxikačný komplex od dōTERRA je 
špeciálna zmes extraktov z naturálnych potravín v 
patentovanom systéme zásobovania enzýmami, ktorá 
podporuje zdravé očistné a filtračné funkcie pečenie, 
obličiek, hrubého čreva, pľúc a kože. 
* Zendocrine™ detoxikačný komplex je navrhnutý na 
použitie spolu so zmesou detoxikačných olejov Zendocrine, 
obsahujúcou extrakty aromatických olejov klinčeka, 
grapefruitu, rozmarínu a geránia terapeutickej triedy.  

Koncepcia  
Prostredníctvom funkcií nášho tela, napr. jedením, ako aj kontaktom s prostredím prostredníctvom 
kože, sme vystavení mnohým toxínom a mikrobiálnym patogénom. Jednou z primárnych funkcií 
životných orgánov je filtrácia týchto škodlivín.  
Koža ako najväčší telesný orgán má predovšetkým obrannú funkciu proti toxickému vplyvu a 
infekcii. 
Pľúca pomáhajú filtrovať vdychovaný vzduch od znečisťujúcich častíc. 
Tráviaci trakt od žalúdka až po hrubé črevo má tiež na starosti dôležité čistenie a filtrovanie toxínov 
vstupujúcich do nášho tela prostredníctvom prijatej potravy. Ak toxíny preniknú do týchto orgánov v 
prvej obrannej línii, iné orgány, napríklad obličky a pečeň, budú vykonávať ďalšie filtračné činnosti, 
aby sa naše telo zbavilo chemikálii a patogénov, ktoré by nám mohli uškodiť.  
Telesná filtrácia a systém riadenia odpadu sú dostatočne schopné poradiť si s určitou dávkou 
toxických vplyvov. V modernom svete environmentálneho znečisťovania a škodlivých chemikálii v 
polotovaroch, kozmetických výrobkoch, upravovanej vody atď. je však telesný filtračný systém 
vystavovaný značnej záťaži.  
Tak ako filter na aute, kotli či kávovare sa môže niekedy upchať, filtračné orgány nášho tela sa tiež 
môžu „upchať“ toxínmi. Zdravé orgány sú za normálnych okolností schopné samy sa „čistiť“ či 
„odopchať“, no ak sú príliš vystavované toxínom, môže to často skočiť zhoršeným zdravotným 
stavom pečene, čreva, pľúc a kože.  
Podpora zdravej čistiacej a filtračnej schopnosti týchto orgánov sa začína obmedzením vplyvu 
toxínov z prostredia, v ktorom dýchame alebo sa dotýkame, vylúčením potravín s obsahom umelých 
chemikálií a potravín, ktoré boli ošetrované pesticídmi či inými škodlivými látkami.  
Časté pitie čistej vody je takisto nevyhnutné pre zdravé fungovanie čistiacich orgánov. Navyše, 
zdravému čisteniu a schopnosti filtrácie tela pomáhajú aj výživové doplnky obsahujúce potrebné 
živiny zamerané na cielenú podporu určitých orgánov.  
 

Zendocrine™ detoxikačný komplex od dōTERRA: 
  

Zendocrine je špeciálna zmes extraktov zostavených na podporu zdravej očistnej a filtračnej 
funkcie pečenie, obličiek, hrubého čreva, pľúc a kože.*  
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Každý naturálny rastlinný extrakt bol špeciálne zvolený na podporu schopnosti orgánov vykonávať 
ochrannú čistiacu a filtračnú funkciu nášho tela a podporovať orgán, aby sa sám dokázal zbaviť 
toxických a odpadových látok.  
V Zendocrine je použitý patentovaný enzýmový asimilačný systém, ktorý pomáha vstrebávaniu 
prírodných živín.  
 
 

 
Zamerané na orgán: Prírodný extrakt: 

Pľúca Koreň divého zeleru (Ligusticum porteri), lupienky svetlice 
Koža chaluha, semeno mlieča zelinného, koreň lopúcha, klinček, plod 

cesnaku  
Pečeň List dráča, semeno mlieča zelinného, koreň lopúcha, klinček, koreň 

púpavy, plod cesnaku, list ďateliny lúčnej 
Obličky Byľ tureckej rebarbory, koreň lopúcha, klinček, koreň púpavy 

Hrubé črevo semeno psylia, byľ tureckej rebarbory, živica kôry akácie, koreň 
ibišteka 

 
 

Cena: 38,- EUR 
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