
Product omschrijving
Assist GX is een combinatie van CPTG Certified Pure Therapeutische Grade ® en
Caprylzuur dat helpt bij het ondersteunen van een gezond spijsverteringskanaal door het
creëren van een onvriendelijke omgeving voor potentieel schadelijke ziekteverwekkers die
spijsvertering immuniteiten kunnen verstoren en leiden tot spijsverteringsproblemen. GX
Assist is geformuleerd om gebruikt te worden gedurende 10 dagen als een voorbereidende
reinigende stap voordat u PB Assist + ® probiotica Defensie Formula gat gebruiken.

Concept
Het hebben van een gezonde spijsvertering beïnvloedt alle facetten van het lichaam.
Wanneer de conditie van het spijsverteringsstelsel niet in een goede gezondheid verkeerd,
kan dit enorme negatieve effecten hebben op andere lichaamsfuncties. De combinatie van
zeer krachtige essentiële oliën en caprylzuur helpen het spijsvertering te reinigen, waardoor
het een schonere omgeving wordt . Dit zorgt ervoor dat alle andere functies van het
lichaam beter uit te voeren zijn op hun maximale potentieel.

CPTG Essentiële oliën
GX Assist bevat een melange van doTERRA’s CPTG Essentiële oliën oregano, melaleuca,
citroen, citroengras, pepermunt en tijm. Van al deze oliën is aangetoond dat ze de
microbiële balans verbeteren. Deze melange van samengestelde oliën helpt het
spijsverteringssysteem te zuiveren en te reinigen.

Caprylzuur (octaanzuur)
Is een natuurlijk afgeleid vetzuur uit kokosolie en heeft antimicrobiële eigenschappen. Van
Caprylzuur is aangetoond dat de antibacteriële eigenschappen helpen tegen o.a.
ziekteverwekkers, zoals E. coli, Salmonella en Streptococcus. Caprylzuur is al meer dan 40
jaar gebruikt voor het verbeteren van de spijsvertering en de microbiële balans van het
spijsverteringskanaal.

GX ASSIST
Gastro-Intestinale (GI)
REINIGINGS FORMULE

Gemaakt van maagsapresistente
gecoate softgels



Belangrijkste voordelen
 De eerste stap in een onderhoudsprogramma voor de spijsvertering met essentiële

oliën
 Geeft ondersteuning aan een gezonde omgeving voor de spijsvertering

Wat maakt dit product uniek?
 Het is een melange van CPTG gecertificeerde pure therapeutische kwaliteit

essentiële oliën en caprylzuur

Voor wie is dit product te gebruiken?
 Voor volwassenen die graag op een natuurlijke manier hun spijsvertering willen

reinigen en ondersteunen voor een gezond spijsverteringstelsel
 Te gebruiken als onderdeel van een maandelijkse schoonmaak van de

spijsvertering. Of als onderdeel van uw jaarlijkse of half-jaarlijkse
spijsverteringsreiniging, afhankelijk van de behoeften.

Gebruiksaanwijzingen:
Neem 1 tot 3 capsules bij de maaltijd gedurende 10 dagen.

Veiligheidsvoorschriften:
Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en mensen met een medische
aandoening dienen eerst een arts te raadplegen voordat zij GX Assist  gaan gebruiken.

Deze verklaringen zijn niet
geëvalueerd door de
keuringdienst van waren. Dit
product is niet bedoeld voor
diagnose, behandeling, genezing
of voorkoming van ziekten.


