
Te bestellen voor alle leden van 8 
oktober tot 30 november 2019, 

zolang de voorraad strekt.

€ 103,50
78.50 PV

SPECIALE ACTIE

Bespaar 20%

Exclusieve Herfstkit 
Artikel nummer: 
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• dōTERRA Gemberpastilles 
biedt de voordelen van 
CPTG™ Gember essentiële 
olie in een handige, 
natuurlijke pastille. 

• De zoete, kruidige smaak 
van Gember is gecombineerd 
met een vleugje Citroen 
essentiële olie voor de 
voordelen en de smaak van 
de pastille een boost te 
geven. 

• Neem 1 pastille voor of 
tijdens het reizen.

• Geweldig snoepje voor na de 
maaltijd.

Black Spruce
5ml

• Combineer na flinke 
inspanning 1 tot 2 
druppels Zwarte Spar met 
Gefractioneerde Kokosolie en 
masseer in op de huid voor 
kalmerend comfort.

• Breng aan op de huid voor 
het helpen verzachten van 
lichte huidirritaties.

• Probeer het eens toe te 
voegen aan jouw moisturizer 
om de verschijning van 
oneffenheden te helpen 
verminderen en een gezond 
uitziende huid te bevorderen.

• Bevordert ontspanning en 
kalmte.

Buddha Wood
5ml

• Combineer één of twee 
druppels met dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolie 
voor een kalmerende 
massage.

• Mix met citrus- of 
bloemenoliën in een roller 
of doe in jouw favoriete 
dōTERRA diffuser voor een 
verkwikkende, aardende 
aromatische beleving.

• Voeg een aantal druppels 
Buddha Wood toe aan 
jouw dagelijkse dōTERRA 
moisturizer voor de huid 
van zowel jouw gezicht als 
lichaam.

Lemon Myrtle
5ml

• Combineer één druppel met 
dōTERRA Gefractioneerde 
Kokosolie voor een 
kalmerende massage.

• Voeg een druppel Citroen 
Mirte toe aan je water voor 
een verfrissend drankje.

• Bevordert positiviteit en 
kalmte.

• Handig tijdens de wisseling 
van seizoenen.

Summer Savory
5ml

• Voeg een paar druppels toe 
als smaakmaker in hartige 
gerechten.

• Neem één of twee druppels 
in met een dōTERRA 
Vegetarische Capsule om 
het lichaam ondersteuning 
te bieden.

• Neem na een zware maaltijd 
één of twee druppels Zomers 
Bonenkruid.

• Kruidig en kalmerend aroma.

Nieuw Beperkt Verkrijgbare Actie


