
Připravit, pozor, jaro! 

4 50 PV |  Maloobchodní hodnota: 218,22 €

• Sada kartáčů na čištění Young Living: Jaro je nejvhodnější dobou 
k  obnově vašeho domova. Tato sada pěti bambusových kartáčů se 
postará o  každodenní úklid. Poskytuje jedinečnou kombinaci stylu 
a praktičnosti.

• Přeprava zdarma tento duben pro všechny objednávky za 400 nebo 
více PV (platí obchodní podmínky).

• Sada utěrek: Tyto utěrky ze 100% bavlny, které jsou skvělé k použití na 
jaře díky svým výrazným, teplým barvám, se jistě stanou nezbytným 
doplňkem vaší kuchyně.

• Thieves® Washing Up Liquid: Tento přirozeně získaný čisticí prostředek 
na nádobí zanechá vaše nádobí zářivě čisté a prostoupí vaši kuchyň 
vůní esenciálních olejů, včetně oleje z citronu, bergamotu a  naší 
patentované směsi Thieves®.

• Lemon 15 ml: Olej Lemon, který je jako „slunce v lahvičce“, je perfektní 
ke všemu od zvládnutí pachů po vylepšení vašeho režimu péče o pleť. 

• Tranquil Roll-On: Tato hluboce zklidňující směs oleje z  levandule, 
cedrového dřeva a  heřmánku římského je jedinečnou volbou pro ty, 
kteří si přejí mentálně utéci na louku s polními květinami a klidem.

• Super Cal: Tento doplněk stravy, který obsahuje vápník a hořčík a je 
obohacen esenciálními oleji, je skvělým doplňkem vašeho každodenního 
režimu a přispívá k udržení normálních kostí.

• Gratitude 5 ml: Zatímco děláte jarní úklid vašeho domova, snažte se 
vnést pocit jarního úklidu do vaší mysli a zevnějšku za pomoci směsi 
esenciálních olejů Gratitude. 

• Morning Start Bath & Shower Gel: Tato směs oživujících esenciálních 
olejů obsahující olej z rozmarýnu a máty peprné a hydratační rostliny 
zajisté promění vaše sprchování v příjemný lázeňský prožitek.

• Výhradně pro program Essential Rewards – Peppermint 5 ml: Jak se 
otepluje, zchlaďte se a držte se vašeho plánu díky svěžímu, chladivému 
pocitu oleje Peppermint. Je skvělý k  použití během masáží spolu 
s olejem Young Living V-6®.

400 PV |  Maloobchodní hodnota: 193,22 €

• Přeprava zdarma tento duben pro 
všechny objednávky za 400 nebo více  
PV (platí obchodní podmínky).

359708D | 13,32 €  

Eucalyptus Blue 5 ml
ZLEVNĚNÁ VELKOOBCHODNÍ CENA (NEZAHRNUJE DPH)Ušetřete 10 %

Ať se těšíte na Velikonoce nebo se nemůžete dočkat, že 
tento měsíc strávíte osvěžením vašeho domova, naše 
dubnová PV propagační akce vás zajisté inspiruje.

Ušetřete 10 %

3 50 PV |  Maloobchodní hodnota: 193,22 €

• Sada utěrek

• Thieves® Washing  
Up Liquid

• Lemon 15 ml 

• Tranquil Roll-On

• Super Cal

• Gratitude 5 ml

• Morning Start Bath  
& Shower Gel

• Výhradně pro program  
Essential Rewards: Peppermint 5 ml

1 20 PV |  Maloobchodní hodnota: 12,83 €

• Výhradně pro program  
Essential Rewards:  
Peppermint 5 ml

2 50 PV |  Maloobchodní hodnota: 141,11 €

• Tranquil Roll-On

• Super Cal

• Gratitude 5 ml

• Morning Start Bath  
& Shower Gel

• Výhradně pro program  
Essential Rewards: Peppermint 5 ml

190 PV |  Maloobchodní hodnota: 71,38 €

• Gratitude 5 ml • Morning Start Bath  
& Shower Gel

• Výhradně pro program  
Essential Rewards: Peppermint 5 ml

Zdarma

400 PVPŘEPRAVA


