YES we gaan van start met de BOGO week
en wel met een super HERFST aanbieding!
Speciaal voor de HSP'ers onder ons.
De eerste BOGO van maandag 22 oktober:
Koop ONGUARD 15 ml - € 36,30 en
krijg Air (voorheen Breathe) 15 ml er gratis bij!
Het is een mooie actie als je wil kennis maken met doTerra producten. Koop een product en ontvang
een andere product GRATIS bij. Zolang de voorraad strekt.
Lees het hele bericht om vergissingen te voorkomen.
Geef je bestelling onmiddellijk door onder dit bericht (hoeveel stuks) als je wilt mee bestelen. Dit zijn
populaire oliën en bij velen hard nodig voor de winter, dus deze kunnen snel uitverkocht zijn.
ONGUARD
Dit is een olie die je gewoon in huis moet hebben voor de winterperiode van griep en verkoudheden
Deze wordt ook wel 'beschermende samenstelling' genoemd.
De oliën in deze samenstelling zijn onderzocht op hun sterke vermogen om schadelijke bacteriën,
schimmels en virussen te doden.
OnGuard is dōTERRA’s unieke gepatenteerde samenstelling van oliën ter ondersteuning van een
gezond immuunsysteem. Een combinatie van essentiële oliën bieden met hun aangename geur een
natuurlijk en effectief alternatief voor ondersteuning van het immuunsysteem. OnGuard is met haar
unieke aroma één van de meest veelzijdige samengestelde oliën.
Ik zet deze in als het gaat om:
Abcessen, luchtvervuiling, antibacteriele en virale aandoeningen schimmelwerend, blaasontsteking,
candida, chronische vermoeidheid, reiniging, koortsblaasjes, verkoudheid, hoest, griep,
tandvleesaandoeningen, slecht ruikende adem, hypoglykemie, infecties, schimmel, klierkoorts,
longontsteking, schurft, keelpijn, infecties, wratten. Ook bij Lyme aan te bevelen. (spreek uit
ervaring)
Maar als HSP'er zet ik deze olie ook vaak in voor zijn emotionele werking.
On Guard is een krachtige samenstelling om je innerlijke zelf te versterken zodat je voor jezelf kunt
staan in je eigen leven op een integere manier. Speciaal indien je moeite hebt met je eigen grenzen
afbakenen. Het geeft je de kracht om nee te zeggen en je grenzen voor iedereen helder en duidelijk te
maken. Het verbreekt ongezonde verbindingen zoals wederzijdse afhankelijkheid, parasitaire
contacten en negatieve groepsovertuigingen. Het leert je om voor jezelf op te komen en je leven te
leiden in overeenstemming met je werkelijk zelf.

AIR (VOORHEEN BREATHE)
Blijvend het gevoel van schone luchtwegen en eenvoudig ademhalen? dat kan met AIR!
Zorgt voor een rustgevende slaap, minimaliseert seizoensdreigingen.
De oliën in deze samenstelling zijn onderzocht op hun vermogen om de weefsels van de luchtwegen
te openen en te verzachten en ook om bacteriën in de lucht en virussen die schadelijk zijn voor de
luchtwegen te bestrijden. Is slijmoplossend.
Ook in te zetten bij snurken, angsten, astma, bronchitis en problemen met het ademhalingsstelsel.
Ook deze heeft een mooie emotionele werking.
Wanneer een persoon behoefte heeft aan deze olie, heeft hij problemen met het loslaten van
boosheid en pijn. Het voelt zich overspoeld door verdriet. De luchtwegen en longen raken
geblokkeerd omdat de emoties niet losgelaten worden. De basis hiervan is zich niet geliefd voelen.
Vaak sluiten deze mensen zich af uit angst nog meer afwijzing te krijgen als ze geen liefde ontvangen
die ze zo nodig hebben. Ze zijn het vertrouwen kwijtgeraakt om open te staan in het leven in alle
veiligheid. Air moedigt de mens weer aan om verdriet los te laten en open te staan voor liefde en
heling.
Het spoort je aan om je individuele relatie met je ziel en de verbinding met je leven weer op te
pakken. Het nodigt je uit om los te laten ( uitademen) en op te nemen ( inademen). Zo leer je het
leven opnieuw te omarmen en met vertrouwen jezelf open te stellen.
Als je lid bent van DoTERRA betaal je voor deze actie dus € 36,30 plus eenmalig € 8 verzendkosten.
Als je geen lid bent van doTERRA betaal je € 48,40 plus eenmalig € 8,00 verzendkosten.
De rest van de week betaal je geen verzendkosten meer, ongeacht het aantal dagen dat je meedoet.
Je betaalt geen verzendkosten, als je je totale bestelling op haalt.
Wil je weten hoe je lid kan worden? stuur me een PB of mail naar kerngezondacademy@gmail.com
Reageer a.u.b. direct op dit bericht met IK DOE MEE.
Deze actie is enkel vandaag te verkrijgen en zolang de voorraad strekt.
Daarna ontvang je per dag een betaalverzoek.
kerngezondacademy@gmail.com

Gezonde groet,
Kathy Michielsen
Turnhoutsebaan 112
2480 Dessel

