RU G S Ė J O M Ė N E S I O A KC I J O S

RENGIAMĖS NAUJAM SEZONUI
Dienos trumpėja, orai pamažu vėsta, tad mūsų
parinkti gaminiai neabejotinai nuteiks ruoštis
artėjančiam sezonui.
Siūlome keturis nuostabius aliejus – pasinaudoję
nuostabia rugsėjo mėnesio akcija galėsite ramiai
pasirengti patys ir paruošti namus rudens
sezonui!

Atlikę rugsėjo mėnesio užsakymą ir surinkę bet kurią minimalia taškų sumą iš toliau nurodytųjų,
gausite šiuos puikius produktus nemokamai:

300 PV

400 P V
Mažmeninė vertė: 93,25 €

Mažmeninė vertė: 93,25 €

• Papildomai 15 proc. eterinės premijos taškų
• „Oregano“ 15 ml: „Oregano“ (raudonėlis) eterinis aliejus yra
distiliuotas garu iš lapų, jo kvapas aromatingas, panašus į kamparo,
jį galima laikyti vienu iš stipriausių ir universaliausių eterinių aliejų.
• „Thieves ®“ 15 ml: Nepakartojamo „Young Living“ mišinio sudėtyje
yra gryno gvazdikėlių, cinamono žievės, rozmarinų, citrinos ir
eukaliptų (E. radiata) eterinių aliejų. „Thieves“ mišinio yra daugelyje
populiariausių mūsų gaminių, tai saugi ir natūrali alternatyva, kurią
galima naudoti vietoj stipriai veikiančių cheminių medžiagų ir
valiklių.
• „Cypress“ 15 ml: „Cypress“ (kiparisas) yra gaivaus, augalinio
aromato, šiek tiek kvepia visžaliais augalais – jis gaivina, atkuria
jėgas ir tonizuoja. Teikia jaukumo vėsesniu metų laiku, o garinamas
padeda išlaikyti sveiką kvėpavimo sistemą.
• „R.C.™“ 15 ml: „R.C.™“ sudėtyje yra stipriai veikiančių eterinių
aliejų, naudojami išoriškai, ypač krūtinės ir gerklės srityse, jie
teikia energijos. „R.C.™“ yra puikus mišinys, tinkamas garinti. Šis
nuostabaus aromato trijų rūšių eukaliptų, pušų, kėnių ir mėtų
eterinių aliejų mišinys gaivina ir puikiai tinka norint lengviau
kvėpuoti, jei rudeninis peršalimas užgulė nosį. Garinamas aliejus
taip pat padeda praskaidrinti protą ir lengviau susikaupti.
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10%
NUOLAIDA

Inner Defense

„Oregano“ 15 ml
„Thieves ®“ 15 ml
„Cypress“ 15 ml
„R.C.™“ 15 ml

250 PV
Mažmeninė vertė: 68,25 €
• „Thieves ®“ 15 ml
• „Cypress“ 15 ml
• „R.C.™“ 15 ml

195 PV
Mažmeninė vertė: 37,75 €
• „Cypress“ 15 ml
• „R.C.™“ 15 ml

DIDMENINĖ KAINA SU NUOLAIDA

21,60 € 24,08 PV KODAS: 329508

ČIA IEŠKOKITE DAUGIAU INFORMACIJOS

