
Налично за поръчка за всички 
членове от 8 октомври – 

30 ноември 2019 г. 
докато има в наличност. 

102,50 €
78.50 PV

Специална оферта

Спестете 20%

Ексклузивен есенен 
комплект 
Продуктов номер 
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• Бонбоните на dōTERRA 
с джинджифил доставят 
предимствата на 
етеричното масло от 
джинджифил на CPTG™ в 
удобството на естествена 
таблетка. 

• Сладко-пикантният вкус на 
джинджифила се съчетава 
с капка от лимоново 
етерично масло, за да се 
повишат ползите и вкусовия 
профил на таблетката.

• Приемайте 1 бонбон преди 
или по време на пътуване

• Чудесно лакомство за след 
хранене

Черен смърч
5ml

• След изморително 
упражнение, комбинирайте 
1 или две капки от черен 
смерч с фракционираното 
кокосово масло на dōTERRA 
и масажирайте в кожата за 
успокояващ комфорт.

• Нанесете локално върху 
кожата за успокояване на 
кожните раздразнения.

• Добавете към ежедневния 
овлажнител, за да намалите 
появата на петна и да 
придадете здравословен 
вид на кожата.

• Подсилва усещането за 
отпускане и спокойствие

Дърво Буда
5ml

• Направете си успокояващ 
масаж като комбинирате 
една или две капки с 
фракционираното кокосово 
масло на dōTERRA.

• Смесете с цитрусови или 
флорални етерични масла 
в бутилка с ролер или 
в любимия Ви дифузер 
dōTERRA, за да създадат 
ободряващо и заземено 
преживяване.

• Добавете няколко капки 
към ежедневния Ви 
овлажнител на dōTERRA, 
за да го използвате както 
върху лицето, така и върху 
тялото.

Лимонова мирта
5ml

• Комбинирайте една капка с 
фракционираното кокосово 
масло на dōTERRA за 
успокояващ масаж.

• Добавете капка лимонова 
мирта във водата си за 
освежаваща напитка.

• Подсилва усещането за 
позитивизъм спокойствие

• Полезен по време на смяна 
на сезоните

Лятна чубрица
5ml

• Добавете няколко капки, 
за да подобрите вкуса на 
Вашите пикантни ястия

• Консумирайте от една 
до две капки, заедно със 
зеленчуковите капсули на 
dōTERRA, за подпомогнете 
поддържането на тялото

• След обилно хранене, 
вземете от една до две 
капки лятна чубрица

• Тревист и успокояващ 
аромат

Ново Оферта за ограничено време


