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BŘEZEN 2023

Téma 
měsíce

Jak Mary  
ráda používá směs  

Progessence Phyto Plus: 

5 tipů na to, jak 
použít směs 
SclarEssence,
Progessence Phyto
Plus a Lady Sclareol: 

Žijte v plném 
rozkvětu

Jaro je konečně tady a s ním přichází nová energie a inspirace. Tento měsíc je 
toho spousta k oslavě – světlejší rána, delší dny, teplejší počasí a kvetoucí květiny. 

Březen je také měsícem, kdy po celém světě oslavujeme ženy. K připomenutí 
Mezinárodního dne žen nabízí společnost Young Living speciální slevu na báječně 
ženské oleje. Také jsme navázali spolupráci se řemeslnickými skupinami po celém 
světě, jež vedou ženy, abychom nabídli speciální kolekci ručně vyrobených šperků 

na podporu řemeslnic, které inspirují k dlouhodobé změně v jejich komunitách.

Vyhlížejte jaro, ve kterém mohou 
rozkvétat nové naděje a ambice! 
Připravte vaše tělo i mysl na 
nové roční období za pomoci 
nádherných olejů a produktů 
pro péči o pleť a vlasy, které 
jsou součástí naší březnové PV 
propagační akce. A nezapomeňte 
sami sobě dopřát milosrdenství, 
trpělivost a soucit – vše rozkvétá 
svým vlastním tempem.

Březnová PV propagační akce 

Nejdůležitější produkty

 
Březnové
ujištění

„Rozkvétám 
do nejlepší 
verze sebe 
sama.“

„Když si večer vyčistím 
pleť, použiji na obličej směs 

Progessence Phyto Plus. 
Někdy ještě přidám další 

olej!“

Použijte směs SclarEssence, 
abyste vylepšili vaše 
rituály péče o sebe sama. 
Přidejte několik kapek do 
vašich olejů a sér pro dávku 
výživy. 

SclarEssence je perfektní 
směs k použití v masáži. 
Podněcuje ženské pocity 
a poskytuje hluboce 
relaxační zážitek.

Lady Sclareol je báječná 
směs k použití v masáži. 
Podněcuje ženské pocity 
a podporuje hluboce 
osvěžující zážitek.

Směs Progessence Phyto 
Plus, která je promyšleně 
navržena speciálně pro 
ženy, pomáhá podpořit 
pocit uvolnění, harmonie 
a rovnováhy pro ženy všech 
věkových kategorií, které 
mají různé potřeby.

Směs Progessence 
Phyto Plus má nádherně 
bylinkovou vůni. Je 
perfektní pro začlenění 
do vašeho kosmetického 
režimu, aby pomohla 
odhalit čistou a zářivou  
pleť a vyživit ji.

Klikněte zde, abyste se 
podívali  na krátké video

Informační 
 stránky  

o produktech
Progessence Phyto Plus 
Klikněte zde, abyste zjistili více

SclarEssence
Klikněte zde, abyste zjistili více

Lady Sclareol
Klikněte zde, abyste zjistili více

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Tato bylinná směs, která obsahuje olej 
z kadidlovníku, bergamotu a máty 
peprné, je perfektní pro přidání do 
vašeho zkrášlovacího režimu.

Vylepšete vaše rituály péče o sebe 
sama díky SclarEssence, hluboce 
povznášející směsi plné oleje ze šalvěje 
muškátové, máty peprné a fenyklu.

Zvýrazněte vaši ženskost díky 
směsi Lady Sclareol. Je bylinkovou 
a veselou kombinací oleje z ylang 
ylang, pelargonie a vetiveru.

Stránka s produktem: Klikněte zde, abyste zjistili více

Stránka s produktem: Klikněte zde, abyste zjistili více

Stránka s produktem: Klikněte zde, abyste zjistili více

Vyzkoušejte

tento  
recept

S pomyšlením na ženy 
 – směs do kuličkového aplikátoru

x 10 kapek | SclarEssence 

x 10 ml | Young Living V-6® 

(Zřeďte v prázdné lahvičce 
s kuličkovým aplikátorem.)

Naneste na břicho během vašeho času  
v měsíci na podporu ženskosti.

Podporujeme ženy  
prostřednictvím podnikání

Nadace Young Living spolupracuje se řemeslnickými skupinami po celém 
světě, které vedou ženy, aby nabídla speciální kolekci ručně vyrobených 
šperků. Ve společnosti Young Living věříme, že podpořené ženy inspirují 
dlouhodobou změnu v jejich komunitách i mimo ně. Investujte do ručně 

vyrobených šperků, investujte do sociální změny!

Ručně vyrobila Sharifa, 
řemeslnice z podniku 

Mabira Collective.

„Než jsem se přidala 
k Mariba, neměla jsem 
práci. Se vzděláváním 
jsem nedošla daleko, 

protože si rodiče nemohli 
dovolit školné. Mariba 
mi poskytla příležitost 
postoupit v organizaci, 

učit se novým 
dovednostem a stát se 

vedoucí v mé komunitě.“

„Před Mariba byl můj 
život velmi těžký a velmi 

špatný. Mé děti nemohly 
chodit do školy, protože 

jsem nemohla platit 
školné. Nyní se mohu 

postarat o svoji rodinu. 
Mám šest dětí, které nyní 

mohou chodit do školy 
díky Mariba.“

„Než jsem přišla do 
Starfish Project, pracovala 

jsem v nevěstinci 
s násilnickým majitelem, 
kde jsem byla neustále 

obklopena násilím. 
Výjezdový tým organizace 

Starfish Project mě 
navštívil a nabídl mi 

příležitost zakusit svobodu 
prostřednictvím práce 
v jejich společnosti se 

šperky.“

Ručně vyrobila Resty, 
řemeslnice z podniku 

Mabira Collective.

Ručně vyrobila Bee, 
řemeslnice z organizace 

Starfish Project.

Oslavte Mezinárodní den žen  
s těmito báječně ženskými směsmi

Sada Oleje pro ni – sleva 15 % |  #43723 

– 10 %

– 10 %

– 15 %

https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_CS.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_CS.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_CS.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_CS.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_CS.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_CS.pdf
https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/cs_CZ/products/lady-sclareol

