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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.



Sulfurzyme (120 stuks)

IlluminEyes (30 stuks)

Olive Essentials (30 stuks)

Geef je lichaam wat het nodig heeft zodat het zich ondersteund voelt en jij volop kunt genieten van

het voorjaar. Met deze exclusieve set voor het uithoudingsvermogen kun je genieten van de

voordelen van drie voedingssupplementen. Geniet met Sulfurzyme van de vele voordelen van

mineraalrijke gojibessen, kies voor IlluminEyes voor een dosis vitamine A en ondersteuning van een

normaal gezichtsvermogen en neem Olive Essentials als de zonneschijn je doet dromen over een

warme dag in het Middellandse Zeegebied. Met deze set heb je genoeg uithoudingsvermogen om uit

te kijken naar de zomer!

Inbegrepen:

Tot en met 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 VOOR HET
UITHOUDINGSVERMOGEN

PRODUCTNUMMER: 37793

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


Sulfurzyme® combineert gojibes met MSM, een natuurlijk voorkomende vorm van

eetbare zwavel dat ons lichaam dagelijks nodig heeft om de structuur van

proteïnen te behouden, cellen en celmembramen te beschermen, de verbindingen

tussen cellen te vernieuwen en het moleculaire raamwerk van verbindend weefsel

te behouden. MSM ondersteunt tevens het immuunsysteem, de lever,

bloedsomloop en juiste werking van de darmen en het werkt vrije radicalen weg.

Gojibessen bevatten mineralen en co-enzymen die de assimilatie en omzetting

van zwavel ondersteunen. FOS is aan deze formule toegevoegd om de normale

gezondheid van de spijsvertering te ondersteunen.

Ontwikkeld en samengesteld om het gezichtsvermogen en conditie van de

huid op peil te houden. Vitamine A ondersteunt de normale werking van de

ogen en huid. Geformuleerd met luteïne, zeaxanthine, maar zonder

synthetische ingrediënten. Neem 1 capsule per dag.

Bevat vitamine C, dat de normale werking van het immuunsysteem

ondersteunt, en vitamine E dat bijdraagt aan de bescherming van cellen

tegen oxidatieve stress.

 

Illumineyes

SET VOOR HET
UITHOUDINGSVERMOGEN

Ontdek de Mediterraanse manier van leven met Olive Essentials. Olive

Essentials bevat hydroxytyrosol, afkomstig van Spaanse olijven, een natuurlijk

voorkomend bestanddeel dat bijdraagt aan de gezonde reputatie van de

vrucht.

Iedere capsule bevat net zoveel hydroxytyrosol als een liter extra vierge

olijfolie. Hydroxytyrosol is afkomstig van de bladeren van de olijfboom en de

vrucht zelf. Olive Essentials bevat tevens Rosemary+.

Olive Essentials
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Sulfurzyme



Harmony (5 ml)

Endoflex (15 ml)

Joy (15 ml)

Is er een mooiere manier om het begin van de lente te vieren dan met maar liefst drie etherische oliën

van Young Living? Met onze set voor het lentegevoel kun je genieten van Harmony, Endoflex en Joy

en zul je zonder problemen door dit prachtige seizoen vliegen.

Van de voortreffelijke en harmonieuze geur van Harmony, een melange die onder andere ylang-

ylang en Roomse kamille bevat, tot de verrukkelijke muntachtige geur van Endoflex en de

opbeurende, verleidelijke geur van Joy; met deze set zul je net als de bloemen in de lente opfleuren

en tot bloei komen.

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 VOOR HET
LENTEGEVOEL

PRODUCTNUMMER: 37789

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


SET VOOR HET
LENTEGEVOEL

Joy

Zoete geur.

Stimuleert dankbaarheid.

Verfrissend en verzorgend.

Betoverende melange van roos, palmarosa, roomse kamille, jasmijn, geranium,

ylang-ylang, tangerine, koriander, citroen en bergamot. Rozenolie ondersteunt het

hartchakra en stimuleert liefde, compassie en medeleven. Voeg een vleugje

vrolijkheid toe aan het leven met deze vrolijke melange. Gebruik als dagelijks

parfum en word verliefd op de heerlijke geur. Voeg enkele druppels toe aan

bodylotion om de huid te verwennen.

Melange van groene munt, sesamolie, salie, geranium, mirte, kamille en

nootmuskaat. Stimuleer de zintuigen en geef je welzijn een boost met deze

heerlijk warme geur. Breng de olie aan op de polsen voor een fijn dagelijks

parfum. Voeg enkele druppels toe aan shampoo voor zacht, verzorgd haar

dat de hele dag lekker ruikt. Deze melange helpt je leven in balans te brengen

zodat je de beste versie van jezelf kunt zijn.

 

Warme, houtachtige geur.

Stimuleer rust en kalmte.

Voeg toe aan shampoo om het haar te verzorgen.

 

Endoflex

Harmony™ is een melange die fysiek en emotioneel welzijn bevordert. De

kalmerende en bevrijdende oliën in deze melange stellen je open voor nieuwe

mogelijkheden en kansen.

Harmony
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https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-stamina-set


Lavender (15 ml of 5 ml)

Peppermint (15 ml of 5 ml)

Lemon (15 ml of 5 ml)

IOndanks dat dit geen bestaande set is binnen het YL dashboard, willen we deze toch even onder de

aandacht brengen. Hoe meer de bomen, bloemen en grassen gaan bloeien., hoe meer pollen in de

lucht. Ben jij iemand die continue met een zakdoek in de hand op pad moet gaan tijdens deze periode,

dan zijn onderstaande olien voor jou een echte aanrader.

Gebruik ze in de diffuser, in een neusinhaler of in lege capsules. 

Weg met de pollen, weg met de rode ogen en weg met de kriebels in je neus.

Ook ideaal als starterset in combinatie met de nieuwe HAVEN diffuser of de CHARCOAL diffuser die

nu in de aanbieding is.

WEG MET DE POLLEN



WEG MET DE
POLLEN

Kalmerende, frisse geur.

Oorspronkelijk gebruikt als kalmerend ontsmettingsmiddel voor snijwonden,

schaafwonden en onzuiverheden.

Perfect voor bad- en slaaprituelen.

Een ware klassieker. De bloemen van de lavendelplant, die deel uitmaakt van de

muntfamilie, worden met stoom gedistilleerd wat resulteert in een olie die lichaam

en geest kalmeert. Deze bloemige, kruidige olie wordt ook wel 'blauw goud'

genoemd en maakte deel uit van Romeinse badrituelen. Lavendelolie wordt vaak

gebruikt om een goede nachtrust te stimuleren. De grondlegger van de moderne

aromatherapie, René-Maurice Gattefossé, een Franse apotheker uit het begin van

de 20e eeuw, ontdekte de kalmerende en verfrissende eigenschappen van

lavendelolie toe hij deze op een wond aanbracht.

Deze frisse, energieke olie ontstaat door de bladeren en bloemen van de

pepermuntplant met stoom te distilleren. De pepermuntplant maakt deel uit

van de lipbloemenfamilie, een soortenrijke plantenfamilie. Pepermuntolie

bevat mentol, wat een verkoelend en stimulerend effect op de huid heeft.

Verfris en vernieuw lichaam en geest met deze verkwikkende olie die in

talloze bad- en douchegels gebruikt wordt. Voeg toe aan je douchegel om de

dag op een frisse noot te beginnen. Breng tijdens het sporten aan op de

polsen voor extra motivatie

.

Ondersteunt het concentratievermogen en stimuleert positiviteit.

Energiek en motiverend.

Adem tijdens het sporten in voor een energieboost.

 

Peppermint

Energieke, frisse geur.

Reinigt huid en haar.

Ondersteunt een stralende huid.

Zonneschijn in een flesje!Deze frisse olie ontstaat door de schil van de vrucht

koud te persen.De olie is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en staat bekend als

'de vrucht van de gezondheid'. De oude Egyptenaren en Romeinen

gebruikten citroenolie voor diverse gezondheidsdoeleinden. Citroenolie geeft

lichaam en geest energie en maakt deel uit van NingXia Red, onze heerlijke

vruchtendrank.Met slechts een paar druppels van deze heerlijk frisse olie kun

je de hele wereld aan.

Lavender

Lemon
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