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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.



We vieren in het voorjaar graag de kracht van vrouwen. Internationale Vrouwendag vindt in deze tijd
van het jaar plaats en dat is een mooi moment om onze dankbaarheid en waardering te tonen aan

mensen die we liefhebben. Je zult kortingen zien op zeer vrouwelijke oliën met bloemachtige en

verleidelijke geuren en onze set voor innerlijke groei die Transformation bevat en perfect is voor de

voorbereiding op een nieuw seizoen.

Deze voorjaarsaanbiedingen zijn geldig van 22 maart tot 30 april 2021 19:00 uur (GMT+2). Zolang de

voorraad strekt. Producten zijn beschikbaar voor eenmalige bestellingen of Essential Rewards-

bestellingen. Producten zijn niet verkrijgbaar met Essential Rewards-punten. Korting op zowel de prijs

als PV. We zullen gedurende het voorjaar nieuwe producten toevoegen, bekijk deze pagina dus

regelmatig.

DE KRACHT
VAN VROUWEN



Forgiveness (5 ml)

Transformation (15 ml)

Laat het verleden los en kijk uit naar de toekomst met deze fantastische set van Young Living. Als je
in jezelf wilt investeren en klaar bent voor innerlijke groei, meer liefde voor jezelf en zelfvertrouwen zijn

deze uitmuntende oliën wat je nodig hebt.

Forgiveness heeft een zoete en kruidige geur die je aanspoort om positieve, nieuwe avonturen aan te
gaan. Transformation is een frisse, verkwikkende melange van blauwe spar, ocotea en heilig wierook

en perfect voor iedereen die op zoek is naar nieuwe, opwindende kansen. Deze oliën zullen je
gegarandeerd helpen in je belangrijke weg naar innerlijke groei, of je ze nu alleen gebruikt of met

elkaar combineert.

Inbegrepen

Deze set is van 22 maart tot 30 april 2021 19:00 uur (GMT+2) verkrijgbaar met tien procent korting.

Zolang de voorraad strekt beschikbaar voor eenmalige bestellingen en Essential Rewards-

bestellingen. Niet beschikbaar voor bestellingen met Essential Rewards-punten. Korting op zowel de

prijs als PV.

SET VOOR 
INNERLIJKE GROEI
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SET VOOR 
INNERLIJKE GROEI

 

Transformation
Verkwikkende melange van blauwe spar, ocotea en wierook. Breng aan op de

hals voor een verkwikkende, krachtige geur die je aanspoort om het oude los

te laten en het nieuwe te omarmen. Verdun met een basisolie en breng voor

het mediteren aan op de borstkas om positiviteit en geluk te stimuleren.

Forgiveness heeft een zoete, kruidige geur. Transformeer je leven door deze

melange op de hals aan te brengen, zodat je het verleden los kunt laten en de

toekomst met open armen tegemoet kunt gaan. Breng één of twee druppels

indien gewenst aan op de borstkas om van de geur van wierook, roos en

geranium te genieten. Rozenolie ondersteunt het hartchakra en

onvoorwaardelijke liefde.

Forgiveness
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https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-spirit-set
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/set-voor-innerlijke-groei


10% KORTING
SPECIAAL VOOR JOU

Laat je inspireren door de stimulerende geur van Lady Sclareol. Melange

van ylang-ylang, geranium en vetiver. Voeg enkele druppels toe aan

bodylotion of handzeep om de huid te verzorgen en verzachten. Of breng

aan op de hals voor een langdurig parfum. Combineer met Joy, Harmony

of Awaken.

Krachtige melange van jasmijn, marjolein en lavender met een

onweerstaanbaar kruidige geur. Ruik aan het flesje om positieve

gedachten te stimuleren of breng aan op de hals voor een energiek

parfum. Vul een sprayfles met water en voeg enkele druppels olie toe voor

een handige bodymist. Stel jezelf open voor nieuwe uitdagingen met deze

melange van fijne kruiden en planten.

Dragon Time

Warme geur.

Verzachtend en herstellend.

Voeg toe aan gezichtscrème voor een stralende huid.

Kruidige melange van wierook, bergamot en pepermunt perfect voor het

verzorgen, reinigen en laten stralen van de huid. Gebruik in de ochtend of

avond om de huid te reinigen en te laten stralen. Verdun met kokosolie

voor extra verzorging en hydratatie. Wierookolie, ook wel 'vloeibaar goud'

genoemd, vermindert onzuiverheden en rimpels en laat de huid er jonger

uitzien. Voeg enkele druppels toe aan gezichtscrème voor een zijdezachte

huid. Samengesteld door D. Gary Young, ND, en Dan Purser, MD.

Progressence Phyto Plus

Lady Sclareol
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