BOGO van woensdag 24 oktober
Koop InTune Roll-On 10 ml - € 37,51 en krijg PastTense 10 ml t.w.v. € 21,78 er gratis bij!

💧InTune: ik focus en mijn geest land in mijn lichaam
Ook weer eentje met speciale betekenis voor HSP'ers. 😉
De InTune focusblend, wat een heerlijke geur!
De Frankincense, Lime en de Hawaiaanse Sandelhout geven helderheid en focus en de Patchouli,
Ylang Ylang en Romeinse Kamille versterken de verbinding met je lichaam en de aarde.
InTune aardt, geeft helderheid in een drukke geest en geeft focus op de dingen die je ‘moet’ doen.
InTune is een fijne roller voor mensen en kinderen die gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf en
zich snel laten afleiden.
InTune op de polsen en opsnuiven is heerlijk en op de slapen, achter de oren en in de nek.
Kids en mannen zijn vaak gek op de geur! s’Ochtends onder de voeten zorgt voor het ontwikkelen en
vasthouden van focus. De oliën in deze combinatie helpen je om met aandacht gericht te blijven op je
taak.
Emotionele werking: Het kalmeert de geest en geeft innerlijke rust en helpt je weer te gronden.
Speciaal ontwikkeld voor mensen met een korte concentratieboog. Het zorgt dat je je gedachten
beter bij de taak kan houden om een doel te bereiken. Goed voor mensen die zichzelf kunnen
verliezen in gedachten en van de hak op de tak kunnen springen.
Negatieve emotie: Niet aanwezig zijn in het nu, dagdromen, jezelf overschreeuwen.
Positieve emoties: Gefocust, taken af kunnen handelen, gegrond, kalm, volledig in het nu.

💧PastTense is een samenstelling van essentiële oliën die er om bekend staan de ongemakken van
hoofdpijn, spanningen en stress te verlichten.
PastTense is een onderscheidende mix van essentiële oliën waarvan bekend is dat ze helpen zorgen
voor aarding en uitgebalanceerde emoties. Bekend om hun kalmerende effecten op zowel de geest als
het lichaam, bevorderen de essentiële oliën in PastTense snel gevoelens van ontspanning en rustige
emoties. PastTense wordt geleverd in een handige roll-on van 10 ml voor eenvoudige toepassing op
het werk, op school of thuis. Eenvoudig aanbrengen op de nek, schouders of achter de oren om de
emoties te kalmeren en de verkoelende, kenmerkende geur van PastTense in te ademen.
Emotionele werking: Het leert het lichaam weer te ontspannen en te kalmeren. Het helpt je om de
angsten los te laten die spanning in je fysieke lichaam creëren. Het helpt bij loslaten van stress,
traumaverwerking, en brengt balans terug in het lichaam en energie systeem. Na periodes van hevige
onbalans en zoals na burn-out, ziekte, uitputting en overwerkt zijn brengt het lichaam terug in een
natuurlijke balans
negatieve emoties: stress, overwerkt, nervositeit, burn-out, overweldigt.
Positieve emoties: kalmte, ontspannen lichaam en geest, balans, loslaten van oude stress, dankbaar
Toepassing: Verdeel de olie op schouders, nek en achter de oren • Verdamp in een diffuser • Doe 1
druppel in de palm van je handen , wrijf de palmen over elkaar en maak een kommetje van je
handpalmen over je neus heen, inhaleer diep • Verdun en gebruik het plaatselijk, onder voetzolen, in
de nek of de rug, over het hart of op reflexpunten
Ingrediënten: Wintergreen, Lavender, Peppermint, Frankincense, Coriander, Marjoram, Roomse
kamille, Basil en Rosemary.
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.
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 op haalt.
Reageer a.u.b. vóór 12:00 uur op dit bericht met: IK DOE MEE. Via mail
kerngezondacademy@gmail.com
Daarna ontvang je per dag een betaalverzoek.

