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FEBRUARI 2023

Månadens 
tema

Vad var det med  
Idaho Grand Fir  

som Gary älskade? 

5 anledningar att 
älska NingXia Red® 
Singles:

Kärlek i  
luften

Omge dig med kärlek hela februari. Det behöver inte vara romantisk kärlek – kärlek 
kommer i många olika former. Kanske visar du kärlek till vänner och familj eller ger dig 
själv kärlek och acceptans. Den här månaden kan du hitta något speciellt till någon 
speciell med våra rabatterade romantiska oljor, ge kroppen kärlek med en generös 

rabatt på NingXia Red® Singles eller fira dig själv med alla underbara produkter i PV-
erbjudandet.

Februari är kärlekens månad, men 
det handlar inte bara om kärlek på 
alla hjärtans dag. Se det som en 
bra månad att känna kärlek till dig 
själv och riktigt ta hand om dig. Från 
rogivande badbomber till charmiga 
eteriska oljor – hitta de perfekta 
produkterna till dina avkopplande 
ritualer i månadens PV-erbjudande.

PV-erbjudande i februari 

Fira alla hjärtans dag med  
dessa ljuvliga dofter:

Rose 5 ml | #33333D  

Jasmine 5 ml | #33320D 

Shutran® 15 ml | #33312D 

Idaho Grand Fir 5 ml | #33277D

Var din egen dejt på alla hjärtans dag och ge 
dig själv en lyxbehandling med Rose blandat 
med Young Living V-6®. Använd blandningen 
till en avkopplande massage – den ultimata 
ritualen för att ta hand om sig själv.

Om du har en dejt på alla hjärtans dag 
kan du använda denna utsökta och 
romantiska olja på handlederna som en 
perfekt dejtparfym.

Ge mannen i ditt liv denna stärkande 
eteriska oljeblandning på alla hjärtans dag. 
Doften passar perfekt som eau-de-cologne 
och inspirerar till större självförtroende.

Att acceptera sig själv är nyckeln till att 
älska sig själv. Använd denna rogivande doft 
på nacken när du mediterar och tillägna 
en stund till att acceptera dig själv – dina 
styrkor såsom dina svagheter. 

  
Affirmationer
i februari

”Jag är mottaglig  
för all slags  
kärlek och  
förtjänar 
uppmärksamhet 
och omtanke”

Gary växte upp i Idaho och 
älskade bergen.  

Han kände en djupare kontakt 
med sina rötter när han 

använde den här skogsoljan.

Ett bra stöd till ditt 
engagemang för hälsa 
och välbefinnande i hela 
kroppen.

Passar utmärkt att ha i 
handväskan när man ska 
ut och ge bort till vänner, 
familj och nyfikna kunder.

Fullpackad med frukt, 
högkvalitativ gojibärspuré 
och berikad med eteriska 
oljor.

Kan avnjutas som den är 
eller användas i läckra 
smoothies eller alkoholfria 
drinkar.

Passar bra till barn så 
hela familjen kan smaka!

Produktsida: Klicka här för mer information

Produktsida: Klicka här för mer information

Produktsida: Klicka här för mer information

Produktsida: Klicka här för mer information

Klicka här för att  
se  en kort video

Prova på 

den här

blandningen

Glad alla hjärtans dag

5 x | Jasmine

3 x | Rose

2 x | Sandalwood

Visste du det här?

Den egyptiska drottningen Kleopatra 
tros ha använt rosolja som en 

hemlig skönhetsrutin. Hon badade i 
rosenvatten för att få silkeslen och 

väldoftande hud.

Länkar

Produkt- 
information

Blogg Allt du behöver veta om  
den eteriska oljan Rose

Sprid kärlek världen runt  
genom att hjälpa  
utsatta samhällen

Ta reda på hur du kan hjälpa till

Länkar
Webbplats Upptäck kraften i  

gojibären från Ningxia

Vetenskapen bakom  
NingXia Red®

-15 % 

-15 %

-10 % 

-10 %

Rose 
Klicka här för mer information

Jasmine 
Klicka här för mer information

Shutran 
Klicka här för mer information

Idaho Grand Fir
Klicka här för mer information

https://www.youngliving.com/sv_SE/products/eterisk-rosolja
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/sv_SE/products/eterisk-jasminolja
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/sv_SE/products/shutran-eo
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://www.youngliving.com/sv_SE/products/eterisk-kustgran-fr%C3%A5n-idaho-olja
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/sv/allt-du-behover-veta-om-den-eteriska-oljan-rose/
https://www.youngliving.com/blog/eu/sv/allt-du-behover-veta-om-den-eteriska-oljan-rose/
https://www.younglivingfoundation.org/
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/healthy-and-fit/ningxia-red
https://www.youngliving.com/sv_SE/products/c/v%C3%A4lbefinnande/ningxia-red
https://www.youngliving.com/sv_SE/products/c/v%C3%A4lbefinnande/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_SV.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Jasmine_EUR_SV.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_Shutran_EUR_SV.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/PIP_IdahoGrandFir_EUR_SV.pdf

