
Bestilling er mulig for alle 
medlemmer fra den 8. oktober 

- 30. november 2019, så længe 
lager haves

107 €
78.50 PV

SÆ
RTILBUD

Spar 20%

Eksklusivt Efterårskit 
Artikelnummer:
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• dōTERRA Ingefærpastiller 
giver fordelene fra 
CPTG™-certificeret æterisk 
ingefærolie i en praktisk, 
naturlig pastil. 

• Den søde og krydrede smag 
fra ingefær er blandet med 
et sprøjt æterisk citrusolie til 
at booste fordelene og give 
pastillen en smagfuld profil.

• Tag 1 pastil før og under 
rejser.

• Favoritpastil efter måltider.

Black Spruce
5ml

• Kombiner 1 til 2 dråber 
sort gran med fraktioneret 
kokosolie efter anstrengende 
motion, og massér den på 
huden for en beroligende 
lindring.

• Påføres udvortes for at 
hjælpe med at berolige 
mindre hudirritationer.

• Prøv at tilføje den til din 
fugtighedscreme for at 
reducere forekomsten af 
urenheder og fremme en hud, 
der ser sund ud.

• Fremmer følelser af 
afslapning og ro.

Buddha Wood
5ml

• Skab en lindrende massage 
ved at kombinere en til to 
dråber med fraktioneret 
kokosolie fra doTERRA.

• Bland med citrus- eller 
blomsterolier i en 
roll-on-flaske eller din 
favorit dōTERRA diffuser 
(olieforstøver) for at skabe 
en forfriskende, beroligende 
aromatisk oplevelse.

• Tilføj et par dråber falsk 
sandeltræ til din daglige 
fugtighedscreme fra 
dōTERRA til brug på huden, 
både i ansigtet og på 
kroppen.

Lemon Myrtle
5ml

• Kombiner en dråbe med 
fraktioneret kokosolie fra 
dōTERRA til en beroligende 
massage.

• Prøv at tilføje en dråbe 
citronmyrte til dit vand for en 
forfriskende smag.

• Fremmer følelser af 
positivitet og ro.

• Anvendelig når årstiderne 
skifter.

Summer Savory
5ml

• Tilføj et par dråber for at 
fremhæve smagen i dine 
krydrede retter.

• Indtag en eller to dråber i 
en vegetabilsk kapsel fra 
dōTERRA for at hjælpe med 
at støtte kroppen.

• Tag en eller to dråber 
sommersar efter et stort 
måltid.

• Urteagtig og beroligende 
aroma.

Nyt Tilbud i en begrænset periode


