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LEDEN 2023

Téma 
měsíce

Víte, co Gary řekl 
o oleji Abundance?

5 důvodů, proč 
v lednu zkusit olej 
Abundance:

Nový rok,  
stejné já,  
lepší volby

Nový rok je ideální dobou k zamyšlení nad uplynulým rokem, zhodnocení získaných 
zkušeností a těšení se na rok před námi s novými nadějemi a ambicemi. Po komplikacích 
uplynulých dvou let, kdy jsme čelili globální pandemii, chceme, aby byl rok 2023 rokem, 
ve kterém se budete cítit povzbuzeni k dosažení vašich cílů. Podpořte tento leden pocit 
hojnosti díky naší směsi esenciálních olejů ve slevě, utvořte si nové zvyky se zlevněnými 

doplňky stravy a ciťte se povzbuzeni, abyste dosáhli vašich cílů a žili život, který si zvolíte, 
za pomoci báječných produktů obsažených v naší PV propagační akci. 

Každý den přináší nové volby a tyto 
volby nakonec určují kvalitu života, 
který žijeme. Podpořte sami sebe díky 
PV propagační akci tohoto měsíce, ve 
které najdete esenciální oleje a směsi, 
jež vám pomohou udělat vědomá 
rozhodnutí pro život, který chcete vést, 
a také oblíbence pro zdraví a krásu, 
abyste se každé ráno mohli probudit 
s tím nejlepším pocitem. 

Nejdůležitější lednové produkty

Lednová PV propagační akce 

Starejte se o sebe tuto zimu

Abundance 15 ml | #36940D

Life 9 | #18361

Balance Complete | #329208

Inner Defense | #329508

Thieves Vapour Rub | #27324

Stránka s produktem: 

Doplněk stravy Life 9 je patentovanou 
kombinací devíti kmenů přátelských 
bakterií a má podobu vegetariánských 
kapslí na podporu vašeho zdraví a cílů 
týkajících se zdravého životního stylu.

Doplněk stravy Balance Complete kombinuje 
prášek z kustovnice NingXia s mladým 
ječmenem, kokosovým olejem, aloe vera 
a práškem ze skořice a naši vysoce kvalitní 
směs syrovátkového proteinu.

Doplněk stravy Inner Defense obsahuje 
mimořádné esenciální oleje, jako je olej 
z oregana a tymiánu, a naši osobitou směs 
Thieves® v balení o obsahu 30 měkkých 
želatinových kapslí pro snadnou konzumaci.

Emulze Thieves Vapour Rub využívá 
zklidňující vůni mentolu a eukalyptu, aby 
poskytla povznášející pocit a podpořila 
snadné dýchání.

Lednová 
ujištění

„Přitahuji 
úspěch 
a hojnost 
proudí do 
mého života 
snadno.“

Naneste olej Abundance 
na spánky, temeno hlavy, 
hrudník, chodidla nebo 
horní ret, když praktikujete 
manifestaci. Nahlas řekněte: 
„Nyní žiji v naprosté hojnosti.“

Leden je perfektní měsíc 
ke stanovení nových 
předsevzetí a cílů. 
Vdechujte tuto teplou, 
kořeněnou, pižmovou vůni 
a pociťte touhu mít hojnost 
ve všech aspektech života.

Podpořte pozitivní pocity 
díky směsi Abundance, 
která obsahuje esenciální 
olej z pomeranče, 
kadidlovníku, pačuli, 
hřebíčku, zázvoru, myrhy, 
skořicové kůry a smrku 
černého, jež využívaly 
starověké kultury ke 
zvýšení radosti a klidu.

Tato speciálně vytvořená 
směs je ideální pro chladné 
zimní počasí a obsahuje 
nádhernou kombinaci 
vůní, které dodají energii 
a pozvednou pochmurné 
dny.

Naneste lokálně nebo 
použijte jako parfém, než 
započnete pracovní den, 
abyste se připravili na 
pozitivní a produktivní den 
s mnoha úspěchy.

Po dlouhém a chladném 
dni venku proměňte vaši 
koupel a kosmetický 
režim díky tomuto 
nádherně vonícímu oleji.

Klikněte zde, abyste zjistili více
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Stránka s produktem: 

Jak Mary ráda používá 
olej Abundance? 

Jejím oblíbeným způsobem 
použití oleje Abundance je 
lokální nanesení na přední část 
ramen.

Klikněte zde, abyste se 
podívali  na krátké video

– 10 %

https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/abundance
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/c/nov%C3%A9-a-sez%C3%B3nn%C3%AD
https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/life-9
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/c/nov%C3%A9-a-sez%C3%B3nn%C3%AD
https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/balance-complete
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/c/nov%C3%A9-a-sez%C3%B3nn%C3%AD
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/inner-defense
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/c/nov%C3%A9-a-sez%C3%B3nn%C3%AD
https://www.youngliving.com/cs_cz/products/c/nov%C3%A9-a-sez%C3%B3nn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=IiaAJuP-4YM

