BOGO van donderdag 25 oktober.
Koop de Lumo diffuser voor € 77,44 en krijg 2 heerlijk rustgevende oliën cadeau!!!
Peace 5 ml t.w.v. €36,09 EN Serenity 15 ml t.w.v. € 45,98
De LUMO Diffuser (BEST diffuser ever!) verandert elke kamer in een serene omgeving door
essentiële oliën te verspreiden met deze speciaal ontworpen, op de natuur geïnspireerde,
ultrasone diffuser.
De Lumo diffuser is voorzien van een esdoornhouten basis en heeft verschillende lichtinstellingen
geïnspireerd op natuurlijke elementen.
Producteigenschappen:
- Aanpasbare tijdsduur: 2 of 5 uur continu of 10 uur onderbroken
- Ultrasone technologie
- Zeven opties verlichtingskleur
- Esdoorn houten basis
- Dekking van maximaal 50 vierkante meter
- Op de Lumo Diffuser zit 1 jaar garantie.

🌸Peace - Geruststellende samenstelling
Voor mensen (net als ik!) die teveel in hun hoofd zitten...
Peace bevordert gevoelens van vrede, geruststelling en tevredenheid en het neutraliseert
gevoelens van bezorgdheid en angst.
Zijn de angstige momenten op het leven dat je je overweldigd en bang maakt? doTERRA Peace
is een blend van bloemen- en muntetherische oliën is een positieve herinnering dat je niet perfect
hoeft te zijn om vrede te vinden. Vertragen, haal diep adem, en maak opnieuw verbinding met de
gecomponeerde, verzamelde je. Alles begint goed met het geloof dat het zal gebeuren - en een
paar druppels Peace.
Emotionele werking: Peace nodigt je uit om weer naar binnen te gaan en je te verbinden met je
innerlijke bron waardoor je iedere vorm van controle los kunt laten en weer met de flow mee kunt
bewegen. Het nodigt je uit om weer te vertrouwen op je bron als het gaat om liefde, vrede en
veiligheid. Geen enkele vorm van controle kan je weer helpen om je te verbinden met je ziel! Het
herinnert ons eraan dat alleen vanuit onze werkelijke bron leven werkelijke vrede van binnen
geeft
Gebruik:
• Een paar druppeltjes Peace in een diffuser om een kalmerende omgeving en een goede
nachtrust te bevorderen.
• Wanneer je angstige gevoelens ervaart, breng dan een druppel aan op de handen, wrijf samen
en inhaleer diep.
• Diffuus of inhaleer voordat je een test doet, presenteer je aan een grote groep, of in tijd en van
zorgen of benauwdheid.
• Om een overstuur of rusteloos kind te kalmeren, breng het aan op de onderkant van de voeten.
NIET INNEMEN!
De essentiële oliën van doTERRA zijn zo geconcentreerd en puur dat 1 of 2 druppels voldoende
zijn om de voordelen te ervaren.

🌸Serenity is een samengestelde mix van etherische oliën Lavender, Marjoram, Roman
Chamomile, Ylang Ylang, Sandelwood en Vanille die zorgt voor een zacht subtiel aroma.
Het is een ideale mix van oliën die bekend staat om hun kalmerende eigenschappen die een
gevoel van welzijn en ontspanning geven. Heerlijk in de diffuser om gedachtenvrij te kunnen
slapen.
Serenity combineert de verzachtende geuren van lavendel, marjolein, romeinse kamille en ylang
ylang met de verwarmende geuren van hawaiïaans sandelhout en vanilleboon. Dit geeft een
oliesamenstelling die elk thuis, ieder gezin en iedere persoon nodig heeft.
Stress is een belangrijke bijdrage aan ziekten en aandoeningen, Men schat dat meer dan 90%
van alle bezoeken aan professionals in de gezondheidszorg gerelateerd zijn aan stress.. Serenity
heeft een kalmerende en ontspannende aroma die de ziel verzacht. Creëert een veilige haven na

de dagelijkse stress. De essentiële oliën in deze samenstelling zijn zorgvuldig gekozen. Ze
verminderen spanningen, kalmeren emoties en geven een vredig gevoel.
Serenity is de perfecte samenstelling om te verstuiven voor het slapen gaan en bevorderd een
rustgevende slaap, kalmeert rusteloze kinderen en baby’s. Het helpt de zorgen en stress te
verminderen die zo velen van ons ervaren.
GEBRUIK
• Breng aan op de voetzolen om te helpen ontspannen voordat u gaat slapen.
• Voeg 2–3 druppels toe aan een warm bad met epsom zout
• Breng 1 tot 2 druppels aan op het gewenste gebied, voorhoofd, slapen,... Verdun met dōTERRA
gefractioneerde kokosnootolie om gevoeligheid van de huid te beperken.
• Doe een paar druppeltjes in een diffuser voor een heerlijke nachtrust
NIET INNEMEN!!
Emotionele werking: Serenity heeft een krachtig effect op het hart. Het kalmeert gevoelens van
angst, vijandigheid, boosheid, jaloezie, razernij en weerstand. Het helpt je om anderen te
vergeven voor de pijn die ze je bezorgt hebben. Het verzacht je hart en zorgt dat kritiek en
oordelen verdwijnen. Wanneer je te veel van anderen verwacht helpt serentity je gevoelens van
perfectie en hoge verwachtingen los te laten. Het steunt je in het ontwikkelen van zachtheid en
compassie en het besef dat niemand perfect is of hoeft te zijn. Daardoor kun je je eigen aandeel
weer bekijken in plaats van anderen de schuld te blijven geven
Het brengt je in contact met de kwaliteiten van liefde openheid en ontvankelijkheid. Het helpt de
emotioneel wonden van het hart te helen en daardoor de liefde weer vrij te laten stromen. Het
versterkt de tederheid en liefde in iedere relatie en helpt je om je hart heel te houden tijdens het
proces van vergeving.
Negatieve emoties: Verzet, geen vergeving kunnen vinden, bitterheid, boosheid, kritiek,
perfectionisme. Verdriet
Positieve emoties: Kalm, acceptatie, vergeving, compassie, ontvankelijkheid en tederheid
Als je lid bent van doTERRA betaal je voor deze actie dus € 77,74 plus eenmalig € 8,00
verzendkosten.
Als je geen lid bent van doTERRA betaal je € 103,25 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.
Ben je zelf nog geen lid maar wil je hier graag meer info over?
Stuur een mailtje naar kerngezondacademy@gmail.com
Reageer a.u.b. zo snel mogelijk per mail met: IK DOE MEE met BOGO 25 oktober
Daarna ontvang je per dag een betaalverzoek.

