
K dispozici pro objednávky od 
všech členů od 8. října do 

30. listopadu 2019 nebo do 
vyprodání zásob

103,50 €
78.50 PV

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Ušetříte 20 %

Podzimní Sada 
exkluzivních produktů 
Kód produktu:
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• Zázvorové bonbony dōTERRA 
nabízejí přínosy esenciálního 
oleje CPTG™ Zázvor v 
praktické formě přírodní 
pastilky. 

• Sladká a kořeněná chuť 
oleje Zázvor se mísí se svěží 
sprškou esenciálního oleje 
Citron, aby se přínosy a 
chuťový profil pastilek ještě 
znásobily. 

• Vezměte si 1 bonbon před 
cestou nebo na cestách.

Skvělé mlsání po jídlech.

Smrk černý
5ml

• Po namáhavé činnosti 
smíchejte 1 až 2 kapky oleje 
Smrk černý s frakcionovaným 
kokosovým olejem a 
vmasírujte do pokožky pro 
zklidňující příjemnou pohodu.

• Naneste na pokožku, aby olej 
pomohl zklidnit její drobné 
podráždění.

• Zkuste přidat do svého 
hydratačního přípravku, 
pomůže snížit výskyt skvrn a 
přispěje k zdravě vypadající 
pleti.

• Navozuje pocit relaxace a 
klidu.

Buddhovo dřevo
5ml

• Připravte si zklidňující 
masáž použitím jedné či 
dvou kapek smíchaných s 
frakcionovaným kokosovým 
olejem dōTERRA.

•  V lahvičce s kuličkovým 
aplikátorem nebo v 
oblíbeném difuzéru dōTERRA 
jej smíchejte s citrusovými 
či květovými oleji pro 
povzbuzující, uzemňující 
aromatický prožitek.

• Přidejte pár kapek oleje 
Buddhovo dřevo do svého 
denního hydratačního 
přípravku dōTERRA a 
naneste na pleť i na pokožku 
celého těla.

Myrtovník citronový
5ml

• V kombinaci s jednou kapkou 
frakcionovaného kokosového 
oleje dōTERRA lze použít ke 
zklidňující masáži.

• Zkuste přidat kapku 
Myrtovníku citronového do 
vody, která získá osvěžující 
chuť.

• Navozuje pozitivní, příjemné 
pocity a klid.

• Užitečný v době přechodu 
ročních období.

Saturejka zahradní
5ml

• Přidejte pár kapek pro 
zvýraznění chuti vašich 
pikantních jídel.

• Užívejte jednu až dvě kapky 
ve vegetariánské tobolce 
dōTERRA k posílení těla.

• Po opulentní hostině užijte 
jednu až dvě kapky oleje 
Saturejka zahradní.

• Bylinková a zklidňující vůně.

Novinka Časově omezená nabídka


