
 

FEBRUARIE 2023

Tema lunii

Ce îi plăcea lui  
Gary la Idaho  

Grand Fir? 

5 motive datorită 
cărora îți vor  
plăcea pliculețele  
de NingXia Red®:

Dragostea  
plutește în aer

Înconjoară-te de iubire pe tot parcursul lunii februarie și nu numai. Însă, nu neapărat 
de iubire romantică, întrucât iubirea există în multe forme - poate însemna să-ți arăți 
dragostea față de familie și de prieteni, precum și iubirea și acceptarea de sine. Luna 
aceasta, găsește ceva special pentru cineva special cu uleiurile noastre romantice la 
ofertă. Arată-ți dragostea față de organismul tău și bucură-te de reducerea noastră 

generoasă la pliculețele de NingXia Red® sau sărbătorește-te pe tine și practică 
iubirea de sine cu produsele noastre minunate din promoția PV.

Februarie este luna iubirii, dar nu este 
doar despre romantismul de Ziua 
Îndrăgostiților. Trateaz-o ca pe o lună 
a iubirii de sine și a îngrijirii personale. 
De la bile calmante pentru baie la 
uleiuri esențiale șarmante, în promoția 
PV de luna aceasta, vei găsi produsele 
perfecte de care să te bucuri în timpul 
ritualelor de îngrijire personală.

Promoția PV a lunii februarie 

Sărbătorește Ziua Îndrăgostiților 
   cu aceste miresme divine:

Rose 5 ml | #33333D  

Jasmine 5 ml | #33320D 

Shutran® 15 ml | #33312D 

Idaho Grand Fir 5 ml | #33277D

Fii propriul tău dragobete și oferă-ți 
un tratament regal combinând, Rose 
cu Young Living V-6® pentru un masaj 
relaxant, ritualul suprem de îngrijire 
personală.

Dacă ai o întâlnire romantică pentru 
Ziua Îndrăgostiților, glisează acest ulei
romantic pe încheieturi, mirosul perfect 
pentru o întâlnire de seară.

Oferă-i partenerului tău acest amestec 
împuternicitor de Ziua Îndrăgostiților. 
Acest miros atrăgător este perfect 
pentru a fi utilizat ca parfum și inspiră 
sentimente de încredere.

Acceptarea de sine este cheia pentru 
iubirea de sine. Tamponează această 
aromă echilibrantă pe punctele tale de 
puls în timp ce meditezi pentru a accepta 
toate părțile personalități tale – puncte 
forte și slăbiciuni. 

Mantra lunii
februarie

„Sunt deschis(ă) 
iubirii sub 
toate formele și 
sunt demn(ă) 
de îngrijire și 
atenție”

Copilărind în Idaho, Gary 
iubea munții. Utilizarea 

acestui ulei lemnos, îl ajuta pe 
fondatorul nostru să se simtă 

conectat la rădăcinile sale.

Sprijină angajamentul 
pentru un stil de viață 
sănătos și o stare 
corporală de bine.

Ideale pentru a le avea 
mereu în geantă când ești 
pus(ă) pe fapte mari sau 
pentru a le împărtăși cu 
prietenii, familia și clienții 
tăi curioși.

Pline de savoare fructată, 
piure de fructe goji de 
calitate superioară și 
infuzate cu uleiuri esențiale.

Pot fi savurate așa 
cum sunt sau le poți 
folosi pentru a prepara 
smoothie-uri sau cocktail-
uri fără alcool pentru 
întreaga familie.

Excelente pentru copii, 
astfel încât, întreaga 
familie le poate savura!

Descrierea produsului: Dă clic aici pentru a afla mai multe

Descrierea produsului: Dă clic aici pentru a afla mai multe

Descrierea produsului: Dă clic aici pentru a afla mai multe

Descrierea produsului: Dă clic aici pentru a afla mai multe

Clic aici pentru a viziona   
un videoclip scurt

Încearcă 
această
rețetă

Marea mea iubire

x5 | Jasmine

x3 | Rose

x2 | Sandalwood

Știai că?
Cleopatra, împărăteasa Egiptului, 

făcea baie în apă de trandafiri 
ca parte a ritualului ei secret de 

frumusețe, pentru o piele catifelată, 
cu miros dulce de flori.

Link-uri

Pagini cu informații  
despre produse.

Blog Tot ce trebuie să știi  
despre uleiul esențial Rose

Răspândește iubirea pe tot  
globul pentru a împuternici  
comunitățile defavorizate.

Vezi cum te poți implica

Link-uri
De pe net Descoperă puterea  

fructelor goji din Ningxia.

Știința din spatele 
NingXia Red®

-15%

-15%

-10%

-10%

Rose 
Dă clic aici pentru a  
afla mai multe

Jasmine 
Dă clic aici pentru a  
afla mai multe

Shutran 
Dă clic aici pentru a  
afla mai multe

Idaho Grand Fir
Dă clic aici pentru a  
afla mai multe

https://www.youngliving.com/ro_RO/products/ulei-esential-de-trandafiri
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/ulei-esential-de-iasomie
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/shutran-eo
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/ulei-esential-de-brad-mare-de-idaho
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youtube.com/watch?v=qQ4QBjTVlL8
https://www.youngliving.com/blog/eu/en/all-you-need-to-know-about-rose-essential-oil/
https://www.youngliving.com/blog/eu/ro/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-uleiul-esential-rose/
https://www.youngliving.com/blog/eu/ro/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-uleiul-esential-rose/
https://www.younglivingfoundation.org/
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/healthy-and-fit/ningxia-red
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/c/men%C8%9Binerea-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-a-siluetei/ningxia-red
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/c/men%C8%9Binerea-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-a-siluetei/ningxia-red
https://www.youtube.com/watch?v=H7b849ePEHQ
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Rose_EUR_RO.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Jasmine_EUR_RO.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Shutran_EUR_RO.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_IdahoGrandFir_EUR_RO.pdf

