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PRODUCT OMSCHRIJVING 

Zowel bij sportwedstrijden als in de plaatselijke sportschool, 
is activiteit de hoeksteen van de gezondheid. Zoals 
iedereen die ooit sportschoenen heeft aangetrokken u kan 
vertellen, kunnen sportieve activiteiten uw lichaam 
belasten. De dōTERRA set voor sporters is ontworpen met 
atleten in het achterhoofd en is perfect ter ondersteuning 
van een gezonde levensstijl voor zowel amateur als 
wedstrijd sporter. De set bevat belangrijke producten voor 
diegenen met een sportieve levensstijl: 5 ml flesjes van 
dōTERRA Breathe, dōTERRA On Guard, lavendel, melaleuca 
(tea tree), pepermunt en een 120 ml tube van Deep Blue 
Rub gepresenteerd in een compact herbruikbaar etui met 
rits. Met de set voor sporters, kunt u genieten van een 
sportief leven.

CONCEPT

dōTERRA werkt samen met sportscholen om topatleten 
gebruik te laten maken van de gunstige eigenschappen 
van essentiële oliën. Dezelfde set is nu beschikbaar 
voor alle sportliefhebbers en atleten. Verpakt in een 
handig etui voor gebruik waar u maar wilt, is deze set 
afgestemd op de sportieve mens die nog niet kennis 
gemaakt heeft met de voordelen van essentiële oliën 
en dōTERRA.

•  dōTERRA Breathe luchtweg samenstelling
(5 ml) is gebruikt door vele individuen die de
effecten van seizoensveranderingen wilden
minimalizeren

•  dōTERRA On Guard beschermende
samenstelling (5 ml) helpt sporters bij het
ondersteunen van een gezond
immuunsysteem, wat nodig is bij een actieve
levensstijl.*

•  Lavendel (5 ml) essentiële olie wordt veel
gebruikt om zijn kalmerende en ontspannende
kwaliteiten. Het kan worden verstuift in de
avond, na een gebeurtenis of worden
aangebracht om de huid te verzachten.

•  Melaleuca (tea tree) (5 ml) essentiële olie,
een van onze meest populaire en veelzijdige
oliën, kan worden gebruikt bij een variëteit
aan behoeften voor sporters om zijn
zuiverende en verjongende effect op de huid.

•  Pepermunt (5 ml) essentiële olie is een
oppepper bij vermoeidheid of weinig energie.

•  Deep Blue Rub (120 ml) is perfect bij een
sportief leven. Masseer Deep Blue op de
onderrug na een energieke dag.

•  Compact herbruikbaar etui met rits.
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