
Tilgjengelig for bestilling 
for alle medlemmer fra 8. 

oktober til 30. november, så 
langt lageret rekker.

107 €
78.50 PV

SPESIALTILBUD

Spar 20 %

Sett med eksklusive 
høstprodukter 
Parti nummer: 
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• dōTERRA ingefærdrops 
gir fordelene med CPTG™ 
eterisk ingefærolje i en enkel 
naturlig pastill. 

• Den søte og sterke smaken 
av ingefær er blandet med 
en skvett eterisk sitronolje 
for å øke fordelene og 
pastillens smakfulle profil. 

• Ta 1 drops før eller under 
reiser.

• Flott som en belønning etter 
måltider.

Svartgran
5ml

• Etter anstrengende aktivitet, 
kombiner 1 til 2 dråper med 
svartgran og fraksjonert 
kokosnøttolje, og masser inn i 
huden for lindrende komfort.

• Påføres utvortes på huden for 
å hjelpe med å lindre mindre 
hudirritasjoner.

• Prøv å tilføre det i 
fuktighetskremen din for 
å hjelpe med å redusere 
fremtreden av skavanker og 
fremme sunt utseende hud.

• Fremmer følelse av 
avslapping og ro.

Buddha Wood
5ml

• Lag en beroligende massasje 
ved å kombinere én til 
to dråper med doTERRA 
Fraksjonert kokosnøttolje.

• Bland med sitrus- eller 
blomsteroljer i en flaske 
eller din favoritt dōTERRA 
duftspreder for å skape en 
styrkende, jordet aromatisk 
opplevelse.

• Ha et par dråper Buddha 
Wood i din daglige dōTERRA 
fuktighetskrem for å bruke 
på huden din, både i ansiktet 
og på kroppen.

Sitronmyrt
5ml

• Kombiner en dråpe med 
dōTERRA fraksjonert 
kokosnøttolje for en 
lindrende massasje.

• Prøv å ha den dråpe 
sitronmyrt i vannet ditt for en 
forfriskende smak.

• Fremmer følelser av 
positivitet og ro.

• Nyttig under 
sesongoverganger.

Sommersar
5ml

• Ha i et par dråper for å 
forsterke smaken av dine 
velsmakende retter.

• Innta én til to dråper i en 
dōTERRA vegansk kapsel for 
å støtte kroppen.

• Innta en til to dråper med 
sommersar etter et stort 
måltid.

• Urteaktig og beroligende 
aroma.

Ny Tidsbegrenset tilbud


