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PB Assist®+ - 49,- EUR 
 

PB Assist®+ Probiotické ochranné vitamíny sú zmesou prebiotickej vlákniny a 

šiestich typov probiotických organizmov v jedinečnej dvojvrstvovej zeleninovej 

kapsuli, ktorá prináša 5 billion CFU aktívnych probiotických kultúr a 

rozpustných prebiotických  FOS (frukto-oligosaccharidov) ktoré podporujú 

priľnutie a rast kuptúr. Dodávací systém dvojitej kapsule s časovým 

uvoľňovaním ochraňuje citlivé probiotické kultúry z žalúdočnej kyseliny. PB 

Assist+ podporuje zdravé tráviace funkcie a imunitu a je bezpečný na použitie 

pre celú rodinu.. 

 

Balíček celoživotná vitalita –  
 

Balíček Celoživotná vitalita je špecifický 
balíček nutričných doplnkov od spoločnosti 
dōTERRA  “Alpha CRS+®, xEO Mega, a 
Microplex VMz®   
Je to program výživových doplnkov 
esenciálnych živín a energetických faktorov 
pre celoživotnú vitalitu a zdravie.”  
Podobné výživové doplnky poskytujeme aj 
pre deti, a ostatných, ktorí nie sú schopní 
užívať kapsule v tekutej a žuvacej podobe. 
Doplnky celoživotnej vitality od dōTERRA 
sú vyvinuté s účinnými hladinami 
esenciálnych živín a metabolických faktorov 
pre optimálne zdravie energiu a dlhý život.  
V kombinácii s Certifikovanými čistými 
esenciálnymi olejmi terapeutickej triedy 
CPTG® od dōTERRA a zdravým životným 
štýlom, prirodzene podporujú celý život 
mladého vzhľadu, pocitu a života. 
 

Alpha CRS®+ - 96,- EUR 
 
Cellular Vitality Complex je zmees od doTerry, 
ktorý spája účinné hladiny prírodných 
rastlinných výťažkov, ktoré podporujú zdravé 
rozmnožovanie a životnosť buniek a dôležité 
matabolické faktory bunkovej energie, ktoré 
vám pomôžu žiť mladšie, dlhšie. Alpha CRS+ je 
vyvinutá na denné použitie s  xEO Mega a 
Microplex VMz® ako komplexný diétny 

 

 

Cena: 128,- EUR 
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doplnkový základ pre celoživotnú vitalitu a 
zdravie.  

 
 

xEO Mega - 60.00 EUR  s DPH  

doTERRA® xEO Mega Essential Oil Omega Complex  je  

jedinečná zmes CPTG Certifikovaných čistých esenciálnych  

olejov terapeutickej triedy®  a morských aj pozemských  

omega mastných kyselín. Omega mastné kyseliny podporujú  

zdravie kĺbov,  kardiovaskulárneho systému a mozgu,  

podporujú zdravé fungovanie imunity, a preukázali sa, že vedia 

sprostredkovávať v bunkách zdravé odpovede na zápal. Jediná 

denná dávka  xEO Mega poskytuje 1000 milligramov morských 

lipidov s 340 mg  EPA a 240 mg  DHA a zmesi esenciálnych  

mastných kyselín získaných z rastlín. xEO Mega tiež obsahuje 

 800 IU  prírodného vitamínu D, 60 IU  prírodného vitamínu E  

a 1 mg čistého astaxanthinu,  silného antioxidačného  

karotenoidu zberaného z mikroalgae. Biodostupnosť xEO Mega 

 je podporená systémom nanosomálnej asimilácie  

lipidov. 
 
 

 

  

Microplex VMz® - 52.00 EUR 
 
doTERRA®’s Microplex VMz® jedálny nutričný komplex je čisto 
prírodná, zmes úplného jedla s biodostupnými vitamínmi a 
minerálmi, ktoré v našom modernom stravovaní chýbajú. Ten 
recept zahŕňa vyváženú zmes esenciálnych antioxidačných 
vitamínov  A, C, a E, a energetický komplex B vitamínov 
prezentovaných v patentovanej  glykoproteínovej živnej pôde. Tiež 
obsahuje od jedla odvodené minerály kalcia, magnézia a zinku a 
stopové prvky pre optimálne zdravie kostí a metabolizmu. Microplex 
VMz obsahuje Krotiteľa brucha od dōTERRA’, čo je rastlinnou zmesou mäty, ďumbiera a 
rasce na upokojenie žalúdka pre tých, ktorí už zažili zlý pocit na žalúdku z iných 
vitamínových a minerálnych produktov. Microplex VMz  je zakapsulovaný v zeleninových 
kapsuliach bez použitia sodium lauryl sulfátov, neobsahuje pšenicu ani mliečne produkty a 
neobsahuje ani žiadne živočíšne produkty. 
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GX Assist® - 49,- EUR 
 

 

doTERRA®GX Assist® spojenie Certifikovaných čistých esenciálnych olejov 

terapeutickej triedy a kyseliny caprylovej, ktorá podporuje zdravý tráviaci trakt  

tým, že vytvára nepriateľské prostredie pre potenciálne škodlivé patogény,  

ktoré môžu narušiť imunitu tráviaceho systému a vyvolávať tráviace potiaže.  

GX Assist je zmesou olejov terapeutickej triedy oregano, čajovník, citrón,  

citrónová tráva, mäta a tymián, ktoré boli osvedčené, že majú antimikrobiálne  

vlastnosti. GX Assist tiež obsahuje kyselinu caprylovú, ktorá sa už tradične  

používa kvôli svojim vlastnostiam na podporu v čreve.. 
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