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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.



Is het hoog tijd voor een nieuwe verstuiver? Met onze Charcoal Lantern Diffuser haal je stijl en

elegantie in huis. Het is één van onze voorjaarsaanbiedingen. Ook zul je tijdelijk een nieuwe set

kunnen bestellen, namelijk de set voor de gezondheidsroutine. Bestel essentiële producten voor het

voorjaar zodat je op de best mogelijke manier aan de zomer kunt beginnen.

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.
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NingXia Red® - (2 x 750 ml)

Super C (120 stuks)

De lente komt er weer aan en dat betekent dat we nieuw leven vieren en uitkijken naar zonnigere

dagen. Dit is tevens het perfecte moment om een gezond dieet boordevol voedingsstoffen te volgen

om het maximale uit het welzijn van onszelf en onze geliefden te halen.

Met deze fantastische set kun je genieten van de verfrissende smaak van NingXia Red®, een zoete en

kruidige drank die gojibessen bevat, en onze geweldige Super C, een voedingssupplement boordevol

vitamine C dat dagelijks ingenomen kan worden en bijdraagt aan de normale werking van het

immuunsysteem.

Inbegrepen:

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

procent. 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 DE
GEZONDSROUTINE

PRODUCTNUMMER: 36951

https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-essentials-bundle
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/set-voor-innerlijke-groei
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/id/38102


SET VOOR DE
GEZONDSROUTINE

 

Gebruik NingXia Red in je smoothie, açai-ontbijt of sap als onderdeel van

een snel en gemakkelijk ontbijt.

Bewaar NingXia Red op een koele plek en serveer het aan je gasten als

gezond alternatief voor andere dranken.

Geef kinderen dit heerlijke drankje in plaats van frisdranken of sappen vol

suiker.

Combineer met NingXia Nitro

Voeg 1 of 2 druppels van je favoriete etherische olie, geschikt voor

inwending gebruik, toe voor extra smaak!

Gebruik NingXia Red® iedere dag en profiteer van de voordelen van deze

heerlijk verfrissende drank. Deze zoetzure drank bevat wolfsbes. Bevat

daarnaast sap en extract van pruimen, appelbessen, kersen, bosbessen en

granaatappels en heeft een scherpe, fruitige smaak. Naast deze ingrediënten

bevat NingXia Red puur vanille-extract en Lemon, Orange, Yuzu en Tangerine

etherische oliën voor een heerlijke smaak.

NingXia Red (fles van 750 ml) is halal en koosjer.

Het gebruik van NingXia Red:

Ningxia Red 2 x 75ml

Begin de dag goed met Super C ! Super C zit boordevol vitamine C. 
Daarnaast bevat dit supplement mangaan om het metabolisme te

ondersteunen.

Super C
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https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-spirit-set


10% KORTING
SPECIAAL VOOR JOU

Kies voor gezellige, knusse avonden met deze prachtige verstuiver. Het mooie,

moderne ontwerp zal zeker indruk maken op je gasten. De verstuiver is een elegante

toevoeging aan je woonkamer of kantoor en is gemaakt van metaal en glas, heeft

een langere looptijd en meerdere lichtopties. De verstuiver wordt geleverd met twee

oliën; Lavender (5 ml) en Citrus Fresh (5 ml).

Zorgt voor een ontspannen sfeer, elimineert nare geurtjes en stimuleert gevoelens

van rust en harmonie.

Verstuiver en bevochtiger.

Heeft drie verschillende standen.

In de 'hoge' modus heeft de verstuiver een looptijd van ongeveer 5 uur.

In de 'lage' modus heeft de verstuiver een looptijd van ongeveer 8 uur.

In de 'interval' modus heeft de verstuiver een looptijd van ongeveer 10 uur -
afwisselend 1 minuut aan, 1 minuut uit.

Heeft 11 lichtfuncties die aan- of uitgezet kunnen worden.

Inclusief een romantische, flikkerende kaars functie

Bevat een functie waarmee kleuren elkaar elke vijf seconden afwisselen.

Charcoal Lantern Diffuser
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https://www.youngliving.com/nl_NL/products/spring-spirit-set
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/lady-sclareol
https://www.youngliving.com/nl_NL/products/id/14461



