
T H I E V E S +
T O E P A S S I N G E N 
Verdun 1 druppel Thieves+ in 4 

druppels V-6TM Vegetable Oil 

Complex en doe ik een capsule. 

Neem eenmaal per dag in of 

zoals voorgeschreven door een 

gezondheidsdeskundige.  

L E T  O P
Uit de buurt van kinderen 

houden. Vermijd contact 

met ogen. Als je zwanger bent, borstvoeding geeft, 

medicijnen slikt of een medische aandoening hebt, 

laat je dan voorafgaand aan het gebruik door een 

gezondheidsprofessional adviseren. Als er contact met de 

huid plaatsvindt, vermijd dan direct zonlicht en UV-straling 

gedurende 12 uur. Voedingssupplementen mogen niet 

gebruikt worden als vervanging voor een gevarieerd 

dieet. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet.

I N G R E D I Ë N T E N  

Kruidnagel (Syzygium aromaticum)† knopolie, Citroen 

(Citrus limon)† schilolie, Kaneel (Cinnamomum verum)† 

bastolie, Eucalyptus (Eucalyptus radiata)† bladolie, 

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis)† bladolie 

†100% pure essentiële olie

Thieves+ 5 ml 
#563108

P R O D U C T O V E R Z I C H T  
Thieves+ is een krachtige blend van de essentiële oliën 

Kruidnagel, Citroen, Kaneel, Eucalyptus Radiata en 

Rozemarijn, geïnspireerd op de legende van vier 15e-eeuwse 

Franse dieven die de speciale aromatische combinatie 

bedachten. De unieke Thieves+ blend van Young Living, 

ontwikkeld aan de hand van die legendarische combinatie, 

bevat de natuurlijke aanwezige bestanddelen limonene, 

eugenol en eucalyptol.  

W A A R O M  W E  E R V A N  H O U D E N 
Thieves+, één van Young Living’s populairste blends, 

voegt zeer krachtige essentiële oliën samen voor een 

onderscheidende, krachtige, kruidige combinatie. Thieves+ is 

onmisbaar in jouw kruidenrek en door de geweldige smaak 

perfect om in te nemen als voedingssupplement of om toe 

te voegen aan eten of drinken. Voeg voor een extra speciale 

twist een druppel of twee toe aan jouw dagelijkse NingXia 

Red® shot om een kruidig drankje te creëren dat geweldig 

smaakt en vol goeds zit.  

• Voeg Thieves+ toe aan je favoriete warme drank voor 

een heerlijke, kruidige twist.

• Geeft baksels en warme ontbijtgranen een smaakboost 

door een druppel of twee van Thieves+ toe te voegen.  

• Geef je NingXia Red shot een spicy boost door een 

druppel Thieves+ toe te voegen en geniet nog meer  

van het feestelijke aroma.

F U N  F A C T S

• Onze gehele Thieves-productlijn biedt alternatieven met essentiële oliën voor alledaagse producten die je in  

huis gebruikt.  

• Kaneel was in de tijd van de oude Grieken zo duur dat ze het als een koningsgeschenk beschouwden en aan de  

goden offerden.  

• Citroen geeft Thieves+ een subtiel vleugje citrus en bevat het natuurlijk aanwezig bestanddeel limonene.  

• Rozemarijn komt oorspronkelijk uit het Mediterraanse gebied en de naam komt van het Latijnse woord ros (dauw)  

en marinus (zee), oftewel ‘dauw van de zee’.  

NL

Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging voor een gevarieerd dieet.  

Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet.


