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2023 M. SAUSIS

Mėnesio 
tema

Ar žinote, ką Gary 
pasakė apie „Abun-
dance“?

5 priežastys 
išbandyti 
„Abundance“ sausį:

Nauji metai, tas 
pats aš, geresni 
pasirinkimai

Nauji metai yra tobulas laikas apmąstyti praėjusius metus, įvertinti išmoktas pamokas 
ir laukti ateinančių metų su nauja viltimi ir siekiais. Po nesėkmių per pastaruosius 2 
metus susidūrus su pandemija, norime, kad 2023-ieji būtų metai, kai jaustumėtės 

galintys pasiekti savo tikslų. Šį sausį įkvėpkite gausos jausmą siūlomo eterinių aliejų 
mišinio dėka, formuokite naujus įpročius naudodami maisto papildus su nuolaida 

ir pajuskite jėgą siekti savo tikslų ir gyventi pasirinktą gyvenimą su nuostabiais 
produktais, įtrauktais į mūsų PV akciją. 

Kiekviena diena atneša naujus pasirinkimus 
ir tie pasirinkimai galų gale nulemia 
mūsų gyvenimo kokybę. Įgalinkite save 
su šio mėnesio PV akcija, kurioje eteriniai 
aliejai ir mišiniai, kurie padės jums priimti 
sąmoningus sprendimus gyvenime, kuriam 
vadovauti norite patys, bei sveikatingumo ir 
grožio favoritai, kad kasdien pabustumėte 
jausdamiesi kuo geriausiai. 

Sausio žaibiškos akcijos produktai

Sausio PV akcija 

Pasirūpinkite savimi šią žiemą

„Abundance“ eterinis aliejus (15 ml) | #36940D

„Life 9“ | #18361

„Balance Complete“ | #329208

„Inner Defense“ | #329508

„Thieves Vapour Rub“ | #27324

Produkto puslapis:
 

„Life 9“ – tai patentuotas 9 draugiškų 
bakterijų atmainų, naudingų, siekiant 
palaikyti jūsų sveikatingumo ir gerovės 
tikslus, derinys vienoje vegetariškoje 
kapsulėje.

„Balance Complete“ maisto papildo sudėtyje 
yra Ningsios regiono ožerškio uogų miltelių, 
miežių daigų miltelių, kokosų aliejaus, alavijų, 
cinamono miltelių ir aukščiausios kokybės 
išrūgų baltymų mišinio, kuris gausiai aprūpina 
ląsteliena ir proteinais.

„Inner Defense“ sudėtyje yra eterinių 
aliejų, tokių kaip raudonėlių ir čiobrelių 
bei mūsų patentuoto „Thieves®“ mišinio, 
tai 30 minkšto gelio kapsulių, kurias 
lengva vartoti.

„Thieves Vapour Rub“ – raminantys 
mentolio ir eukaliptų aromatai, kurie 
atgaivina ir palaiko lengvą kvėpavimą.

 Sausio 
afirmacija

„Aš 
pritraukiu 
sėkmę ir 
gausa lengvai 
teka į mano 
gyvenimą“

Patepkite „Abundance“ 
savo smilkinius, viršugalvį, 
virš viršutinės lūpos, krūtinę 
ir pėdas, kai praktikuojate 
manifestaciją. Pasakykite 
garsiai „Dabar aš gyvenu 
absoliučioje gausoje“.

Sausis yra tobulas mėnuo 
naujiems tikslams ir 
pasiryžimams. Įkvėpkite šį 
šiltą, pikantišką, muskusinį 
aromatą ir jauskite įkvėpimą 
apsupti save gausa visose 
gyvenimo srityse.

Skatinkite teigiamus jausmus 
naudodami „Abundance“ mišinį, 
kurį sudaro „Orange“ apelsinų, 
„Frankincense“ bosvelijų, 
„Patchouli“ pačiulių, „Clove“ 
gvazdikėlių, „Ginger“ imbierų, 
„Myrrh“ miramedžių, „Cinnamon 
Bark“ ceiloninio cinamono, 
„Black Spruce“ juodųjų eglių 
eteriniai aliejai, kuriuos senovės 
kultūros naudojo džiaugsmui ir 
ramybei didinti.

Šis specialiai sukurtas 
aromatinis mišinys idealiai 
tinkamas naudoti šaltuoju 
metų laiku. Jį sudaro kvapnus 
eterinių aliejų mišinys, kuris 
pakelia nuotaiką ir energizuoja.

Tepkite „Abundance“ išoriškai 
arba naudokite kaip kvepalus 
prieš pradėdami darbo dieną, 
norėdami nusiteikti pozityviai 
ir produktyviai dienai, kurios 
metu jūsų laukia daug 
pasisekimo.

Po ilgos ir šaltos, lauke 
praleistos dienos, 
transformuokite savo vonios 
ir grožio rutiną su šiuo 
dieviškai kvepiančiu aliejumi.

Spauskite čia, norėdami sužinoti daugiau. 
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Kaip Mary 
mėgsta naudoti 
„Abundance“? 

Mary mėgstamiausias būdas 
naudoti „Abundance“ yra tepti jį 
išoriškai ant pečių.

Spustelėkite čia, norėdami 
pamatyti   trumpą vaizdo 
įrašą

– 10 %

https://www.youngliving.com/lt_LT/products/abundance
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/c/nauji-ir-%C5%A1ventiniai
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/life-9
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/c/nauji-ir-%C5%A1ventiniai
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/balance-complete
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/c/nauji-ir-%C5%A1ventiniai
https://www.youngliving.com/lt_lt/products/inner-defense
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/c/nauji-ir-%C5%A1ventiniai
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/thieves-vapour-rub
https://www.youngliving.com/lt_LT/products/c/nauji-ir-%C5%A1ventiniai
https://www.youtube.com/watch?v=IiaAJuP-4YM

