dōTERRA Sada
pre športovcov

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Fyzická aktivita je základom zdravia, bez ohľadu na to či je
na profesiálnej úrovni alebo v lokálnej posilňovni. Tí, ktorí
sú pravidelne fyzicky aktívni vedia, že aktívny pohyb nie je
zadarmo. dōTERRA Sada pre športovcov je navrhnutá
s ohľadom na športovcov a je ideálna na podporu
zdravého životného štýlu športovca, či už profesionála
alebo amatéra. Sada zahŕňa kľúčové produkty pre tých,
ktorí uznávajú športový životný štýl: 5ml oleje dōTERRA
Breathe, dōTERRA On Guard, levanduľu, čajovník, mätu
piepornú a 120 ml balenie mlieka na úľavu Deep blue
prezentované v praktickej opakovane použiteľnej taštičke
so zipsom. So Sadou pre športovcov si športovanie
vychutnáte oveľa viac!

KONCEPT

HLAVNÉ ÚČINKY
• Z
 mes na dýchanie dōTERRA Breathe (5ml)
používa úspešne mnoho ľudí pri znižovaní
nepriaznivých účinkov sezónnych hrozieb.
• Ochranná zmes dōTERRA On Guard (5ml) 		
napomáha športovcom podporovať zdravé 		
imunitné funkcie potrebné na udržiavanie 		
aktívneho životného štýlu.*

dōTERRA spolupracuje so športovými strediskami, aby
dodala najlepším športovcom pozitívne účinky
esenciálnych olejov. Táto sada je teraz v ponuke
pre všetkých športových nadšencov a atlétov. Sada je
zabalená v praktickej prenosnej taštičke, ktorá je
vhodná na použitie pre Vaše aktivity rôzneho
charakteru. Táto sada je uspôsobená pre tých
jednotlivcov, ktorí sú nováčikmi v spoločnosti dōTERRA
a v používaní esenciálnych olejov.

• Levanduľový esenciálny olej (5 ml) má široké 		
použitie vďaka svojím ukľudňujúcim
a relaxačným účinkom. Môžete ho rozptyľovať
vo večerných hodinách, po pretekoch alebo 		
nanášať na pokožku pre jej ukľunenie.

Athlete’s Kit
Kód výrobku: 20980001
Veľkoobchod: 76,50 €
PV: 71,50

• Čajovníkový esenciálny olej (5 ml) je jeden
z našich najpopulárnejších a najuniverzálnejších
olejov a používa sa na rôzne potreby športovcov
a to vďaka svojim čistiacim a omladzujúcim
účinkom na pokožku.
• Esenciálny olej z mäty piepornej (5 ml) podporuje
zvýšenie energie pri pocitoch únavy.
• Mlieko na úľavu Deep Blue Rub (120 ml) je 		
dokonale vhodné pre športovcov vo Vašom okolí.
Po náročnom dni vmasírujte mlieko na dolnú 		
časť chrbta.
• Praktická, opakovane použiteľná taštička
so zipsom.

*Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, ani na jeho prevenciu
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