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WELKOM

Wie houdt er niet van om de ramen open te gooien, spinnenwebben

(letterlijk en figuurlijk!) te verwijderen en van fijne geuren, vrolijkheid

en een frisse omgeving? 

Zoals je wellicht al geraden hebt, besteden we tijdens dit YL DAY

evenement aandacht aan onder andere onze Thieves®-producten,

introduceren we hele fijne nieuwe producten en delen we met jou

legio andere producten die je helpen om goed voor jezelf en je
woonomgeving te zorgen.



Thieves® Aroma Bright Toothpaste (114 g)

Thieves® Dental Floss (50 meter)

Thieves® Foaming Hand Soap (1 fles +pomp)

Thieves®+ (5 ml)

Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash (236 ml)

Omarm het begin van de lente met deze collectie Thieves®-producten. 

De set bevat Young Living-favorieten zoals een flesje van onze kruidige en verwarmende Thieves® (5
ml) en onze Thieves® Foaming Hand Soap. Met deze handige set vul je het hele huis met de krachtige

geur van Thieves® terwijl je onder andere de tanden poetst en je handen wast.

Inbegrepen:

Tien procent korting van toepassing van 1 april tot 1 juni 2021 00:59 uur (GMT+2). Zolang de voorraad

strekt beschikbaar voor eenmalige bestellingen en Essential Rewards-bestellingen. Niet verkrijgbaar

met Essential Rewards-punten. Korting op zowel de prijs als PV.

SET VAN ESSENTIELE
VOORJAARSPRODUCTEN

 

PRODUCTNUMMER: 37783

https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-essentials-bundle
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-essentials-bundle
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-essentials-bundle


SET VAN ESSENTIELE

VOORJAARSPRODUCTEN

 

Thieves®+ is één van onze meest populaire melanges en een krachtige combinatie

van diverse oliën met een herkenbare, kruidige geur. Neem in als supplement of voeg

toe aan gerechten of drankjes. Deze smaakmaker mag absoluut niet in je
keukenkastje ontbreken! Tip: voeg een druppel of twee toe aan je dagelijkse glas

NingXia Red® voor een kruidige drank met een heerlijke smaak. Deze krachtige

melange bevat kruidnagel, citroen, kaneel, eucalyptus radiata en rozemarijn.

Thieves AromaBright® Toothpaste is een natuurlijke tandpasta met 100% zuivere

etherische oliën, waaronder Thieves®. De tandpasta is veilig en effectief en bevat geen

fluoride, kleurstoffen, synthetische ingrediënten of conserveringsmiddelen.

AromaBright ondersteunt gezonde tandvlees en gezonde tanden en zorgt voor een

stralende glimlach. Het is de beste keuze voor je gebit.

Deze flosdraad is verrijkt met Thieves en pepermunt en is 40 meter lang.

Dental Floss

Thieves Foaming Hand Soap reinigt, beschermt en hydrateert de huid. Bevat

Thieves, citroen en sinaasappel.

Foaming HandSoap
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Aromabright Toothpaste

Thieves+ 5ml

Fresh Essence Mouthwash
Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash bevat een combinatie van etherische oliën

die je een heerlijk frisse adem geeft. De unieke liposoomtechnologie zorgt ervoor

dat de oliën zich aan het slijmvlies in de mond hechten voor een langdurig effect op

de tanden en het tandvlees.



Thieves® Laundry Collection:

Thieves Laundry Caddy

Vijf ringen – breng enkele druppels Lavender of Cedarwood aan om motten en vocht op afstand

te houden

Lege glazen fles voor wasverzachter

Lege glazen fles voor een spray

Thieves® Laundry Soap (946 ml)

Thieves® Cleansing Soap

Het begin van de lente wordt gekenmerkt door bloemen die gaan bloeien en warmer weer. Ook

beginnen mensen aan de voorjaarsschoonmaak zodat ze op een frisse en vernieuwde manier aan

een nieuw seizoen kunnen beginnen. Deze uitmuntende set voor de voorjaarsschoonmaak bevat

alles wat je nodig hebt voor een stralend schoon huis dat heerlijk ruikt naar onze populaire Thieves®-

melange. Met deze producten, van onze zachte en plantaardige Thieves® Laundry Soap tot onze

prachtige Thieves® Laundry Collection, zullen jij en je huis het hele voorjaar heerlijk naar de zoete geur

van citrus ruiken. Als je de set voor de voorjaarsschoonmaak bestelt, ontvang je onze voedende

Thieves® Cleansing Soap zodat jij net zo lekker kunt ruiken als je wasgoed!

Inbegrepen:

Deze set is van 1 april tot 1 juni 2021 00:59 uur (GMT+2) verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt

beschikbaar voor eenmalige bestellingen en Essential Rewards-bestellingen. Niet verkrijgbaar met

Essential Rewards-punten.

PRODUCTNUMMER: 377831

SET VOOR DE VOORJAARS
SCHOONMAAK

https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-cleaning-bundle
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-cleaning-bundle
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SET VOOR DE VOORJAARS

SCHOONMAAK

 

Laundry Soap
Thieves Laundry Soap maakt kleding op natuurlijke wijze schoon en laat een lichte

citrusgeur achter. Dit wasmiddel is geschikt voor alle wasmachines, waaronder high-

efficiency machines, en één fles is goed voor 21 wasbeurten.

Thieves® Cleansing Soap is geurig met het rijke aroma van de

natuurlijk desinfecterende Thieves etherische oliemelange.

Vochtinbrengende plantenoliën en botanische extracten helpen een

gezonde, gladde huid te bevorderen.

 
 

Thieves Soap
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