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Kuun 
teema

Näin Mary  
käyttää Progessence  

Phyto Plus -öljysekoitusta: 

5 tapaa käyttää 
SclarEssence-,
Progessence Phyto
Plus - ja Sclareol-
öljysekoituksia: 

Elä kukoistavan 
täyttä elämää

Kevät on vihdoin täällä ja sen mukana saamme uutta energiaa ja inspiraatiota. 
Tässä kuussa on paljon juhlittavaa: kirkkaammat aamut, pidemmät päivät, 

lämpimämmät säät ja vihreämmäksi muuttuva luonto. Maaliskuussa juhlimme 
myös kansainvälistä naistenpäivää. Tämän kunniaksi Young Living tarjoaa hienoja 

alennuksia upean naisellisista öljyistä. Young Living Foundation on myös tehnyt 
maailmanlaajuisesti yhteistyötä naisten johtamien artesaaniryhmien kanssa 

tarjotakseen kokoelman käsintehtyjä koruja.

Suuntaa katseesi kevättä ja uusia 
toiveita kohti! Valmistele keho 
ja mieli uuteen vuodenaikaan 
maaliskuun kampanjatuotteisiin 
kuuluvilla ihanilla öljyillä sekä ihon- 
että hiustenhoitotuotteilla. Muista 
olla itseäsi kohtaan armollinen, 
kärsivällinen ja myötätuntoinen – 
kaikki puhkeaa kukkaan, kun aika 
on oikea.

Maaliskuun PV-kampanja 

Maaliskuun tähtituotteet

  
Maaliskuun
positiivinen 
voimalause

“Haluan olla 
hehkuvin 
versio 
itsestäni”.

“Illalla kun olen puhdistanut 
kasvoni, levitän Progessence 

Phyto Plus -öljysekoitusta 
kasvoilleni. Joskus laitan myös 
toista öljyä Progessence Phyto 

Plus -öljysekoituksen päälle.

Käytä SclarEssence 
-öljysekoitusta 
hyvinvoinnistasi 
huolehtimiseen. 
Laita muutama tippa 
tätä öljysekoitusta 
kauneusöljyihin ja 
seerumeihin lisätehoa 
tuomaan.  

SclarEssence on 
täydellinen hierontaöljy, 
koska se tuo naisellista 
energiaa ja rentouttaa.

Naisellinen Lady Sclareol 
sopii upeasti elvyttävään 
hierontaan.

Progessence Phyto Plus 
on suunniteltu erityisesti 
kaikenikäisten naisten 
erilaisiin tarpeisiin ja se 
edesauttaa rentoutumista, 
harmoniaa ja tasapainoa.
 

Progessence Phyto Plus 
sopii kauneudenhoitoon, 
koska se ravitsee ihoa ja 
antaa iholle hehkua.

Klikkaa tähän  
nähdäksesi  lyhyen videon

Tuotetiedot Progessence Phyto Plus 
Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

SclarEssence
Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

Lady Sclareol
Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Tämä ruoholta tuoksuva 
temppeliolibaania, bergamottia ja 
piparminttua sisältävä öljysekoitus 
on oiva lisä kauneusrutiineihin.

SclarEssence sisältää myskisalvian, 
fenkolin ja piparmintun palauttavia 
eteerisiä öljyjä.

Nauti naisellisuudestasi Lady 
Sclareolilla, joka on kukkainen ja eloisa 
tuoksuilangian, palsamipelargonin ja 
vetiveriaheinän sekoitus.

Tuotesivu: Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

Tuotesivu: Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

Tuotesivu: Klikkaa tähän lukeaksesi lisää

Kokeile  
tätä
reseptiä

Madam -roll on -öljysekoitus

x 10 tippaa | SclarEssence-
öljysekoitusta 

x 10 ml | Young Living V-6® 
-perusöljyä 

(Laimenna tyhjässä roll-on -pullossa)

Levitä vatsan päälle tiettyyn  
aikaan kuukaudesta.

Auta naisia yrittämään ja  
muuta samalla maailmaa

Young Living Foundation on tehnyt maailmanlaajuisesti yhteistyötä naisten 
johtamien artesaaniryhmien kanssa tarjotakseen kokoelman käsintehtyjä 
koruja. Me Young Livingillä uskomme, että voimaantuneet naiset saavat 
aikaan pitkäaikaista muutosta yhteisöissään ja niiden ulkopuolella. Kun 

investoit käsintehtyihin koruihin, investoit sosiaaliseen muutokseen!

Korun on tehnyt 
käsityönä Sharifah, 
Mabira-kollektiiviin 
kuuluva artesaani

"Ennen Mabiraan 
liittymistä olin työtön. En 
voinut opiskella pitkälle, 
koska vanhemmillani ei 

ollut varaa. Mabira antoi 
minulle mahdollisuuden 
edetä organisaatiossa, 

oppia uusia taitoja 
ja tulla johtajaksi 

yhteisössäni."

“Ennen Mabiraa elämäni 
oli hyvin vaikeaa ja 

huonoa. Lapseni eivät 
voineet käydä koulua, 
koska minulla ei ollut 
siihen varaa. Nyt voin 
elättää perheeni. On 

Mabiran ansioita, että 
kuusi lastani voivat nyt 

käydä koulua.”

“Ennen kuin pääsin Starfish 
Projectiin, työskentelin 

bordellissa, jonka omistaja 
oli paha ihminen ja elin 

koko ajan väkivallan 
ympäröimänä. Starfish 

Projectin työntekijät 
tulivat tapaamaan minua 

ja tarjosivat minulle 
mahdollisuuden päästä 

vapaaksi tekemällä koruja.”

Korun on tehnyt 
käsityönä Resty, Mabira-

kollektiivin artesaani

Korun on tehnyt 
käsityönä Bee, Starfish 

Projectin artesaani

Juhli kansainvälistä naistenpäivää näillä  
upean naisellisilla öljysekoituksilla

Öljyjä hänelle - 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_FI.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_FI.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_FI.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_FI.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_FI.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_FI.pdf
https://www.youngliving.com/fi_FI/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/fi_FI/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/fi_FI/products/lady-sclareol

