
 

 

 

 

 אירועי סיור האביב המקוון נסייע לכם להתמקד ברווחתכם ולגלות דרכים לספק אותה ליקיריכם, באמצעות פתרונות 

 מתוך הנוחות של הבית שלכם.  -משמעותיים, והכל  

 להעצמת המשפחהאז, למה יש לצפות בסיור האביב המקוון לשנה זו? החל מלמידה אודות אורח חיים אינטגרלי ועד  

 פעמית לחזק את הדרך לאיכות החיים -שלכם באמצעות כלים של טיפול עצמי אקטיבי, סיור האביב הוא הזדמנות חד 

 באמצעות שמנים אתריים. 

 

 ביטחון ושלווה בבית 

 לנהל את אורח חיים בריא משמעו להוביל חיים בריאים וממלאים דרך בחירות מודעות, הן נפשית והן פיסית. מציאת

 תרונות טבעיים לכם ולמשפחה שלכם מכניסה שקט נפשי ושלווה לבית. לכן, בואו והצטרפו אלינו לסיור האביבפ

 המקוון ולמדו כיצד להיות מסונכרנים עם קצב הגוף שלכם על ידי בחירות מודעות ומושכלות. 

 

 במרץ dōTERRA Israel :3,10,17של    2021סיורי אביב 

. הם יחלקו אתכם  doTERRAכל אירוע יוקדש לנושא שונה ויתארחו בו מגוון מומחים ישראלים המשתמשים במוצרי 

 טיפים ועצות בעלות ערך, הדרכות מקצועיות ומתכונים בלעדיים.  

 העולמית יתארחו במפגשים!  doTERRAבנוסף, אנו גאים לבשר כי שני מדענים בכירים בתחום המחקר והפיתוח של 

 

  שנה. היא בוגרת תואר ראשון בכתיבה טכנית  15-עוסקת במחקר עם שמנים אתרים כבר יותר מ   ול סטיבנסניק

 ( .  Brigham Young Universityותואר שני בוטניקה וביולוגיה אינטגרטיבית מאוניברסיטת בריגהאם יאנג )

באוניברסיטת יוטה ובמכון לחקר  ניקול עבדה במעבדות בקרת איכות בתעשיית התזונה וכן במעבדות מחקר אקדמיות  

הסרטן של לאס וגאס באוניברסיטת נבאדה. בנוסף למחקר, לימדה קורסים בכימיה וביוכימיה באוניברסיטת בריגהאם  

 איידהו ובאוניברסיטת נבאדה בלאס וגאס.    -יאנג  

 ניקול מסורה לקידום ההבנה שלנו לגבי שמנים אתרים באמצעות מחקר והשכלה. 



 

 

 

 

הוא בעל תואר שני בתחום המדעים, בפיזיולוגיה   dōTERRA. הוא מנהל תחום התזונה והחדשנות של אלכס דה בל 

 .ובביולוגיה התפתחותית ובעל תואר ראשון בביולוגיה, שניהם מאוניברסיטת בריגהם יאנג 

ולפתח את מוצרי  עם יותר מעשור של ניסיון בתעשייה מאחוריו, אלכס עבד עם קולגות רבים ברחבי העולם כדי לעצב 

התזונה האיכותיים ביותר שקיימים היום. הוא נהנה ללמוד על תגליות חדשות בתחום התזונה ולנהל סיעור מוחות עם  

 .החדשים והקיימים dōTERRA כיצד תגליות אלו עשויות לפלס את דרכן אל מוצרי -עמיתיו  

 

 הגרלת הפרסים המקוונת של סיור האביב 

 , Eventbrite - המקוון ב בהרשמה לאירוע סיור האביב 

 היישר לביתכם!   אתם נכנסים להגרלת פרסים לזכייה במוצרי דוטרה שיישלחו

 באירוע.   הגרלת הפרסים בלעדית לאלו המשתתפים באירוע הסיור המקוון, אז הבטיחו את השתתפותכם

 וזה יכול להיות את/ה!    –הזוכה יוכרז במהלך השידור החי של האירוע 

 בהגרלה, ולא ניתן להעביר או להחליף אותו,   ם אחד לכל משתתףזכרו, יש רק רישו

 וכן לא ניתן להחליף אותו בערך כספי. 

 שעות לפני תחילת האירוע, לכן מומלץ להירשם לאירוע בזמן.   24ההרשמה נסגרת 

 ! מחכים לפגוש אתכם –אז, הצטרפו אלינו לסיור המקוון 

 

 להירשם לאירוע לחצו כאן 

 במרץ 3 ישראל - 2021 מקוון אביב  סיור 

 במרץ 10 ישראל - 2021 מקוון ב אבי סיור 

 במרץ 17 ישראל - 2021 מקוון אביב  סיור 

https://www.eventbrite.co.uk/e/doterra-spring-tour-online-2021-israel-tickets-135996825165
https://www.eventbrite.co.uk/e/doterra-spring-tour-online-2021-israel-tickets-136000815099
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