
  
         vui

MARTIE 2023

Tema 
lunii

Cum folosește Mary 
Progessence 

Phyto Plus: 

5 moduri de a utiliza 
SclarEssence,
Progessence Phyto
Plus și Lady 
Sclareol: 

Trăiește-ți viața  
la maxim

În sfârșit, a sosit primăvara și odată cu ea aduce o energie nouă și multă inspirație. 
Sunt atât de multe de sărbătorit luna aceasta, diminețile sunt mai luminoase, zilele 
mai lungi, vremea mai călduroasă și florile înfloresc. Martie este, de asemenea, luna 

în care sărbătorim femeile de pretutindeni. Pentru a marca Ziua Internațională a 
Femeii, YL oferă reduceri speciale la uleiuri fabulos de feminine. Am colaborat, de 
asemenea, cu grupuri de femei artizani de pretudindeni pentru a oferi o colecție 

specială de bijuterii lucrate manual, pentru a ajuta femeile artizani să aibă  
un impact pozitiv, pe termen lung, în comunitățile lor.

Bucură-te de primăvară, anotimpul 
în care speranțele și aspirațiile 
pot da roade! Pregătește-ți corpul 
și mintea pentru noul sezon cu 
uleiurile minunate și produsele 
pentru îngrijirea pielii și a părului 
din promoția PV a lunii martie. Și 
ține minte, nu te descuraja, oferă-
ți răbdare și compasiune—fiecare 
floare înflorește la vremea sa.

Promoția PV a lunii martie! 

Protagoniștii lunii

  
Mantra lunii
martie

„Înfloresc în 
cea mai bună 
versiune a 
mea”.

„Seara, după ce îmi curăț 
tenul, aplic Progessence 

Phyto Plus pe față. Uneori, 
mai folosesc și un alt ulei!”

Utilizează SclarEssence 
pentru a-ți eleva ritualurile 
de îngrijire personală. 
Infuzează câteva picături 
în uleiurile și serumurile tale 
pentru o doză de hidratare. 

SclarEssence este uleiul 
perfect pe care să-l 
utilizezi la masaj, inspiră 
sentimente de feminitate 
și oferă o experiență de 
relaxare intensă.

Lady Sclareol este un 
ulei minunat pe care să-l 
utilizezi la masaj, inspiră 
sentimente feminine și oferă 
o experiență revitalizantă.

Conceput - în mod special-
pentru femei, Progessence 
Phyto Plus ajută la 
promovarea unei stări de 
relaxare, armonie și echilibru 
pentru femei de toate 
vârstele cu diferite nevoi.

Progessence Phyto Plus este 
o ofrandă erbacee, perfectă 
pentru a fi adăugată în 
rutina ta de înfrumusețare, 
contribuie la hrănirea pielii 
și oferă un aspect curat și 
luminos pielii.

Clic aici pentru a viziona   
un videoclip scurt

Progessence Phyto Plus 
Dă clic aici pentru a afla mai multe

SclarEssence
Dă clic aici pentru a afla mai multe

Lady Sclareol
Dă clic aici pentru a afla mai multe

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Această ofrandă erbacee făcută 
din tămâie pură, bergamotă și 
mentă de grădină este perfectă 
pentru rutina ta de înfrumusețare.

Elevează-ți rutina de îngrijire 
personală cu SclarEssence, un 
amestec revitalizant, o explozie de 
salvie, mentă de grădină și fenicul.

Sporește-ți feminitatea cu 
Lady Sclareol, un amestec 
floral și vibrant de ylang ylang, 
mușcate și vetiver.

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

Încearcă  
această
rețetă

Amestecul nostru `Madam`

x 10 picături | SclarEssence 

x 10 ml | Young Living V-6® 

(Diluează într-o sticlă roll-on goală)

Aplică pe abdomen în acea perioadă  
a lunii pentru a-ți spori feminitatea.

Împuternicim femeile prin antreprenoriat

Fundația Young Living colaborează cu un grup de artizani, condus de 
femei din întreaga lume, pentru a oferi o colecție specială de bijuterii 

realizate manual. Aici la Young Living, credem că femeile puternice pot 
fi pionierii schimbării pe termen lung în comunitățile lor și nu numai. 

Investește în bijuterii realizate manual, investește în schimbarea socială!

Realizată manual de 
Sharifah, o femeie 

artizan din colectivitatea 
`Mabira Collective`

„Înainte de a mă alătura 
colectivității Mariba, eram 
șomeră. Nu am avut parte 
de o educație avansată, 

pentru că părinții mei 
nu-și permiteau taxa de 
școlarizare. Mariba mi-a 
oferit oportunitatea de 
a avansa în interiorul 

organizației, a-mi dezvolta 
abilități noi și a deveni 
leader în comunitatea 

mea”

„Înainte de Mabira, viața 
mea era foarte grea și 
sumbră. Copiii mei nu 

puteau merge la școală, 
pentru că nu puteam 
să plătesc taxele de 

școlarizare. Acum pot 
asigura traiul familiei 

mele. Am șase copii care 
pot merge la școală 
datorită colectivității 

Mabira.”

„Înainte de a mă alătura 
proiectului Starfish, am 

lucrat într-o casă de 
toleranță cu un proprietar 

abuziv și eram mereu 
înconjurată de violență. 
Echipele de mobilizare 
ale proiectului Starfish 
m-au vizitat și mi-au 

oferit oportunitatea de-a 
experimenta libertatea 

printr-un loc de muncă la 
o companie de bijuterii.”

Realizată manual de 
Resty, o femeie artizan 
din `Mabira Collective`

Realizat manual de  
Bee, o femeie artizan  

din colectivitatea  
Starfish Project

Sărbătorește 8 Martie cu aceste  
amestecuri fabulos de feminine

Setul `Uleiuri pentru ea`  - 15% reducere |  #43723 

-10%

-10%

-15%

PIP

https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_RO.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_RO.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_RO.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_RO.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_RO.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_RO.pdf
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/ro_RO/products/lady-sclareol

