Elke dag een GRATIS etherische olie.
De actie noemt Buy One - Get One (BOGO)
De BOGO van dinsdag 23 oktober is CLARY SAGE + MELALEUCA!
Koop Clary Sage 15 ml - € 37,51 en krijg Melaleuca 15 ml t.w.v. €19,36 er gratis bij!
CLARY SAGE
Is een kalmerende olie tijdens menstruatie, zorgt voor een rustige slaap, gezond haar en
hoofdhuid. Is tevens krampstillend, spijsverteringsbevorderend, bevordert en regelt de
menstruatie, werkt op de maag, baarmoedertonicum.
Specifieke therapeutische werking: Maag- en darmkramp, zwakke spijsvertering, winderigheid,
bronchitis, astma, overmatige transpiratie, pijnlijke menstruatie, uitblijvende menstruatie,
premenstrueel syndroom, massage tijdens de bevalling, hoofdpijnen. Ontstoken huid, opgezette
huid, deodorant, baden, aftershave.
Let op: niet samen met alcohol gebruiken! Niet samen met ijzer bevattende medicamenten
innemen!
Mengt zich goed met: Jasmin, Sandelwood, Geranium, Cypress, Lavender, Wild Orange,
Bergamot.
Werkingen, geestelijk/psychisch: Ontspannend, opwekkend, overbrugt moeilijke periodes,
inspireert, vitaliseert. Afrodiserend. Geestelijke spanningen, nervositeit, angst, paranoia,
midlifecrisis, voor kunstenaars, voor oudere mensen; bij frigiditeit en impotentie.
Psychologisch Geurtype:
Scharlei olie schenkt de bereidheid voorbij de eigen grenzen te gaan. Bij depressies die ontstaan
vanuit het niet verantwoordelijk willen zijn laat scharlei olie de donkere weg verdwijnen. Zij geeft
de innerlijke instemming en de levensvreugde terug.
MELALEUCA
Reinigt en verjongend voor de huid. In te zetten voor een gezond immuunsysteem
Werkingen, fysiek:
Acne, aneurisma, voetschimmel, bacteriële infecties, steenpuisten, bronchitis, candida, aften,
tandbederf, waterpokken, reiniging, koortslip, algemene verkoudheid, hoest, snijwonden, eczeem,
oorontsteking, oorpijn, schimmelinfecties, hepatitis, herpes simplex, netelroos, stimuleert het
immuunsysteem, infecties, luizen, MRSA, bof, huiduitslag, ringworm, rode hond, schurft,
zonnebrand, amandel ontsteking, vaginale infecties, open been, virale infecties, verwondingen,
wratten
Specifieke therapeutische werking:
- Kan in zuivere vorm op de plek worden toegepast.
- Verstuif of inhaleer de geur
- Voetschimmel, herpes, insectenbeten, bij beten van spinnen en schorpioenen kan ze onverdund
op de getroffen plek opgebracht worden.
- Verder: nagelontstekingen, mondspoelingen, vaginale douches, slijmvliesontstekingen.
Werkingen, geestelijk/psychisch:
Bij gebrekkige concentratie, verwarring en besluiteloosheid. Ondersteunt het logisch denken en
doelgericht handelen, werkt verkoelend en verzachtend op heethoofden en verhitte gemoederen.
Helpt bij shock.
Als je lid bent van doTERRA betaal je voor deze actie dus € 37,51 plus eenmalig € 8,00
verzendkosten.
Als je geen lid bent van doTERRA betaal je € 50.01 plus eenmalig € 8,00 verzendkosten.
Ben je lid dan kan je deze aanbieding ook zelf bestellen.
Ben je nog geen lid maar wil je weten hoe dit werkt?
mail dan even naar kerngezondacademy@gmail.com
De rest van de week betaal je geen verzendkosten meer, ongeacht het aantal dagen dat je
meedoet.
Of je betaalt geen verzendkosten, als je je totale bestelling ophaalt.

Deze aanbieding is enkel 23 oktober 2018 te bestellen, zolang de voorraad strekt.
Reageer a.u.b. zo snel mogelijk op dit bericht met: IK DOE MEE
Mail dit naar kerngezondacademy@gmail.com
Daarna ontvang je per dag een betaalverzoek.

