Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Build Your Dream Essential Oil 5 ml - Young Living Essential Oils
Cena : 370,00 zł
Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Kompozycja olejków " Build Your Dream" Young Living wyznacza standardy w dziedzinie
jakości, czystości i skuteczności w branży olejków eterycznych najwyższej jakości.
Aby uczcić to osiągnięcie Young Living założyciel i dyrektor D.Gary Young stworzył
kompozycję olejków "Build Your Dream".
To unikalne połączenie olejków podkreśla 20-letnią pracę Young Living, która niesie pomoc
w poprawie zdrowia, odkrywaniu głębokich i trwałych wewnętrznych przemian osób na
całym świecie.
Pamiątkowa kompozycja "Build Your Dream" stworzona na 20lecie założenia Young Living dostępna
będzie przez ograniczony czas, do wyczerpania zapasów.
Podstawowe zalety:

●

●

●

zwiększa poczucie własnej wartości
zwiększa świadomość i duchowe oświecenie, wzmacnia stan medytacji
równoważy emocje, podnosi na duchu
wspiera motywację do spełniania marzeń
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Kto powinien używać "Build Your Dream":

●

●

osoby, które chcą usunąć chmurne wizje, aby osiągać i spełniać swoje marzenia
osoby chcące rozpocząć pozytywnie początek dnia
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●

każdy kto chce zwiększyć uczucie radości, relaksu i dobrobytu.

Czy wiesz, że:

Kompozycja "Build Your Dream" zawiera Blue Lotus, wyjątkowy olejek, którego nie znajdziesz w żadnej
innej kompozycji Young Living
●

●

7 olejków z tej kompozycji destylowanych jest pod nadzorem w prywatnych farmach D.Garego Younga
D.Gary Young wyznaczył standard klasy terapeutycznej dla wszystkich olejków Young Living. W ofercie
znajdują się tylko olejki 100% czyste, naturalne, posiadające ogromną moc.

"Build Your Dream" to połączenie następujących olejków:

●

Lawender(Lavandula angustifolia)
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Sacred Frankincense (Boswellia sacra),
Melissa (Melissa officinalis),
Blue cypress (Callitris intratropica),
Hong Kuai (Chamaecyparis formosensis),
Idaho Blue Spruce (Picea pungens),
Ylang Ylang (Cananga odorata),
Dream Catcher (Sandalwood, Black Pepper, Anise, Tangerine, Bergamot, Blue Tansy, Ylang
Ylang, Juniper),
Believe (Idaho Blue Spruce, Idaho Balsam Fir, Frankincense, Coriander, Bergamot, Ylang
Ylang, Geranium),
Blue Lotus (Nymphaea caerulea)

Produkty wspierające:

●

●

Dyfuzor
Olejek Transformation Essential Oil 15 ml
Olejek Abundance Essential Oil 15 ml
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●

Stosowanie:
●

●

●

dyfuzować 30 minut dziennie,
stosować 1-2 krople w okolice serca, na nadgarstki, szyję, skronie,
wmasowywać w nadgarstki, za uszami oraz używać jako perfumy. Osoby z wrażliwą skórą mogą
stosować olejek w postaci rozcieńczonej z olejem V-6 Enhanced Oil,

Uwagi:

●

●

Unikać kontaktu z oczami !
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci.
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Cena: 370PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

