
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som et af dōTERRAs mest populære produkter, er dōTERRA Lifelong Vitality pakke fyldt 

med essentielle næringsstoffer, stofskiftefordele og kraftige antioxidanter, designet til at 

fremme energi, sundhed og livslang vitalitet.  

dōTERRA Lifelong Vitality programmet tager det første skridt på vejen mod en livsstil med 
vitalitet og velvære, og det er praktisk og overkommeligt.  

Vores livslange sundhed og vitalitet afhænger af mange faktorer, herunder kost, fysisk 

aktivitet, vægtstyring, hvile, stresshåndtering, eksponering for toksiner og arvet genetisk 

disponering for sygdom eller velvære.  

Mens nogle af disse variabler er uden for vores fulde kontrol, afslører banebrydende 

videnskabelig forskning mange måder vi kan påvirke -og selv styre - væsentlige forhold for 

aldring og wellness.  

Et langt liv fuld af vitalitet og sund aldring begynder med at give dine celler vigtige 

næringsstoffer og metaboliske elementer, for at hjælpe dem med at udføre deres opgave 

optimalt.  

 

Primære fordele: 

• Generelt velvære og vitalitet 

• Antioxidant og DNA beskyttelse 

• Energi metabolisme 

• Knogle sundhed 

• Immunfunktion 

• Stresshåndtering 

• Kardiovaskulær sundhed 

• Sundt hår, hud og negle 

• Øje, hjerne, nervesystem 

• Leverfunktion og fordøjelseshygiejne 

• Lunger og åndedræt 

• Blid for maven  

• Ikke-GMO, glutenfri, mælkefri 



 

 

 

 

Sættet består af 3 dele: 

 

Celle complex 

• Understøtter sund celledeling og levetid ved at reducere oxidativ stress til DNA og 

andre cellestrukturer 

• Understøtter sundt inflammatorisk respons på oxidativt stress i celler 

• Understøtter cellulær energi ved at støtte sunde mitokondrier og ved at levere 

metaboliske faktorer for energiproduktion 

• Understøtter sundt cellulære immunforsvar 

• Understøtter mental klarhed og sund hjernefunktion 

 

 

Omega-3 (fås også i vegansk udgave) 

• Fremmer hjerte-kar-sundhed ved at reducere oxidativ stress og mediere sund 

cellulære respons på inflammatoriske markører 

• Understøtter sundhed ledfunktion og komfort 

• Giver vigtige modulerende næringsstoffer for sund immunforsvar 

• Beskytter mod oxidation og understøtter en sund funktion af hjernen 

• Fremmer sund hud 

 

 

Mikronæringsstoffer (vitaminer og mineraler) 

• Giver 22 vigtige vitaminer og mineraler til at støtte normal vækst, funktion og 

vedligeholdelse af celler 

• Bekæmper frie radikaler med antioxidanter 

• Understøtter sundt stofskifte og cellulære energi 

• Understøtter knogle sundhed med calcium, magnesium, zink og D-vitamin 

• Understøtter sundt immunforsvar 

• Understøtter sund fordøjelse 

• Giver systemiske fordele af vitalitet og velvære forbundet med optimal indtagelse af 

essentielle næringsstoffer 

 


