
Disponibil la comandă pentru 
toți membrii, în perioada 

8 octombrie-30 noiembrie 
2019, în limita stocurilor 
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78.50 PV

OFERTĂ SPECIALĂ
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2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops 

• Dropsurile digestive cu 
Ghimbir de la dōTERRA îți 
asigură beneficiile uleiului 
esențial de Ghimbir CPTG™ 
sub forma unor dropsuri 
naturale. 

• Aroma dulce și condimentată 
a Ghimbirului este 
amestecată cu o picătură 
de ulei esențial de Lămâie 
pentru a spori beneficiile și 
aroma dropsurilor. 

• Ia 1 drops înainte sau în 
timpul călătoriilor.

• O tratație plăcută după 
mese.

Ulei esențial Black 
Spruce (Molid negru)

5ml

• După o activitate intensă, 
combină 1-2 picături de ulei 
esențial de Molid negru cu 
ulei de cocos fracționat și 
masează pe piele pentru o 
senzație reconfortantă.

• Aplică-l local pe piele, pentru 
a contribui la calmarea 
iritațiilor minore ale pielii.

• Încearcă să-l adaugi 
în crema ta hidratantă 
pentru a reduce aspectul 
imperfecțiunilor și pentru o 
piele cu aspect sănătos.

• Induce sentimente de 
relaxare și calm.

Ulei esențial  
Buddha Wood

5ml

• Asigură un masaj calmant, 
combinând una sau două 
picături din acest ulei cu ulei 
de cocos fracționat dōTERRA.

• Combină cu uleiuri de citrice 
sau florale într-un recipient 
de tip roll-on sau în difuzorul 
tău preferat dōTERRA 
pentru a crea o experiență 
aromatică revigorantă și de 
echilibrare.

• Adaugă câteva picături de 
Buddha Wood în crema ta 
hidratantă zilnică dōTERRA 
pe care o poți folosi pe piele, 
atât pe față cât și pe corp.

Ulei esențial Lemon 
Myrtle (Mirt lămâios)

5ml

• Combină o picătură cu ulei 
de cocos fracționat dōTERRA 
pentru un masaj calmant.

• Încearcă să adaugi o 
picătură de ulei de Mirt 
lămâios în apa pe care o bei 
pentru un gust revigorant.

• Induce sentimente pozitive și 
de calm.

• Util în perioadele de tranziție 
dintre anotimpuri.

Ulei esențial Summer 
Savory (Cimbru Satureja 

hortensis) 5ml

• Adaugă câteva picături 
pentru a spori aroma 
preparatelor tale 
condimentate.

• Consumă 1-2 picături într-o 
capsulă vegetală dōTERRA 
pentru a susține sănătatea 
corpului.

• După o masă îmbelșugată, 
ia una sau două picături de 
Cimbru Satureja hortensis.

• Aromă erbacee și calmantă.

Nou Ofertă limitată


