
Zamówienia mogą składać 
wszyscy członkowie od 8 

października do 30 listopada 
do wyczerpania zapasów.

105,25 €
78.50 PV

OFERTA SPECJALNA

Oszczędź 20% 

Ekskluzywny zestaw 
jesienny 
Numer produktu: 
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• Dropsy imbirowe dōTERRA to 
wszystkie zalety imbirowego 
olejku eterycznego CPTG™ w 
postaci wygodnej i naturalnej 
pastylki do ssania. 

• Połączyliśmy słodki i 
pikantny smak imbiru z 
nutą cytrynowego olejku 
eterycznego, co pozwoliło 
wzmocnić korzystne 
właściwości oraz urozmaiciło 
smak pastylek.  

• Weź 1 pastylkę przed 
podróżą lub w trakcie.

• Doskonała przekąska po 
posiłkach.

Świerk czarny
5ml

• Po intensywnej aktywności 
fizycznej połącz 1–2 
krople świerku czarnego z 
frakcjonowanym olejkiem 
kokosowym, a następnie 
wmasuj w skórę, aby zapewnić 
kojące uczucie komfortu.

• Stosuj miejscowo, 
aby złagodzić drobne 
podrażnienia skóry.

• Dodaj do swojego preparatu 
nawilżającego stosowanego 
na co dzień, dzięki czemu 
zmniejszysz niedoskonałości 
cery i zapewnisz jej zdrowy 
wygląd.

• Wprowadza w stan relaksacji 
i spokoju.

Buddha Wood
5ml

• Zastosuj do kojącego 
masażu, łącząc z jedną 
lub dwoma kroplami 
frakcjonowanego oleju 
kokosowego dōTERRA.

• Zmieszaj z olejkami 
cytrusowymi lub kwiatowymi 
w butelce z kulką (typu 
roll-on) lub w ulubionym 
dyfuzorze dōTERRA, aby 
zapewnić sobie aromatyczne 
i orzeźwiające wrażenia.

• Dodaj kilka kropli Buddha 
Wood do swojego 
codziennego preparatu 
nawilżającego dōTERRA i 
stosuj zarówno na skórze 
twarzy, jak i reszty ciała.

Mirt cytrynowy
5ml

• Połącz z jedną kroplą 
frakcjonowanego oleju 
kokosowego dōTERRA jako 
doskonały element kojącego 
masażu.

• Dodaj kroplę mirtu 
cytrynowego do szklanki 
wody, aby przygotować 
odświeżający napój.

• Wzmaga pozytywne 
nastawienie oraz uczucie 
spokoju.

• Przydatny podczas zmian 
pór roku.

Cząber ogrodowy
5ml

• Dodaj kilka kropel do 
aromatycznych potraw, aby 
wzmocnić ich smak.

• Wzmocnij ciało spożywając 
kapsułki wegetariańskie 
dōTERRA z jedną lub dwiema 
kroplami olejku.

• Spożyj jedną lub dwie krople 
po obfitym posiłku.

• Cechuje się ziołowym i 
działającym uspokajająco 
aromatem.

Nowość Oferta ograniczona czasowo


