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MARS 2023

Månadens 
tema

Hur brukar Mary  
använda Progessence  

Phyto Plus: 

5 tips om att använda 
SclarEssence,
Progessence Phyto
Plus och Lady 
Sclareol: 

Lev livet  
i full blom

Våren är äntligen här med ny energi och inspiration. Det finns mycket att fira 
den här månaden: ljusa morgnar, långa dagar, varmt väder och blomstrande 

blommor. I mars firar vi även kvinnor i hela världen. För att fira den internationella 
kvinnodagen erbjuder Young Living rabatt på några underbart feminina oljor. Vi 
har också samarbetat med kvinnoledda hantverksgrupper runt om i världen för 
att kunna erbjuda en speciell kollektion med handgjorda smycken som stödjer 

kvinnliga hantverkare att driva på långvarig förändring i sina samhällen.

Se fram emot våren då nytt hopp 
och nya drömmar kan blomstra! 
Förbered kropp och själ på en ny 
årstid med underbara oljor samt 
hudvårds- och hårvårdsprodukter 
i PV-erbjudandet i mars. Och glöm 
inte att ha tålamod med dig själv – 
allt blomstrar i sin egen takt.

PV-erbjudandet i mars 

Månadens fokusprodukter

  
Affirmationer
i mars

”Jag 
utvecklas till 
den bästa 
versionen av 
mig själv”.

”Efter att ha tvättat ansiktet 
på kvällen använder jag 
Progessence Phyto Plus. 

Ibland använder jag 
ytterligare en olja efteråt!”

Pyssla om dig själv med 
SclarEssence. Tillsätt 
några droppar i oljor eller 
serum för att vårda huden. 

SclarEssence passar 
utmärkt till en massage 
och inspirerar till feminina 
känslor samtidigt som den 
är djupt avkopplande.

Lady Sclareol passar 
perfekt till en massage 
och inspirerar till feminina 
känslor samtidigt som den 
piggar upp.

Progessence Phyto Plus 
har utformats specifikt för 
kvinnor i alla åldrar och 
främjar känslor såsom 
avkoppling, harmoni och 
balans.

Progessence Phyto Plus 
är en utsökt örtblandning 
som passar perfekt i 
skönhetsrutinen för att 
vårda huden och framhäva 
hudens lyster.

Klicka här för att se   
en kort video

Produkt- 
information

Progressence Phyto Plus 
Klicka här för mer information

SclarEssence
Klicka här för mer information

Lady Sclareol
Klicka här för mer information

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Denna blandning med 
frankincense, bergamott och 
pepparmynta passar utmärkt 
i din skönhetsrutin.

Förhöj din ompyssling med 
SclarEssence, en djupt upplivande 
blandning av muskatellsalvia, 
pepparmynta och fänkål.

Förstärk din kvinnlighet med 
Lady Sclareol, en sprudlande 
blomsterblandning med ylang 
ylang, geranium och vetiver.

Produktsida: Klicka här för mer information

Produktsida: Klicka här för mer information

Produktsida: Klicka här för mer information

Prova  
den här
blandningen

Roll-on-blandning för kvinnor

10 droppar | SclarEssence 

10 ml | Young Living V-6® 

(Blanda i en tom roll-on-flaska)

Använd den på magen under menscykeln  
för att förstärka din kvinnlighet.

Vi stärker kvinnor med arbetsmöjligheter

Stiftelsen Young Living Foundation har samarbetat med kvinnoledda 
hantverksgrupper runt om i världen för att kunna erbjuda en speciell 

kollektion med handgjorda smycken. Vi på Young Living tror att starka 
kvinnor inspirerar till långvarig förändring i sina samhällen. Investera i 

handgjorda smycken – investera i samhällsförändring!

Handtillverkat av 
Sharifah, en hantverkare 

i Mabira Collective

”Innan jag gick med i 
Mabira var jag arbetslös. 

Jag gick inte i skolan 
särskilt länge eftersom 

mina föräldrar inte hade 
råd med avgiften. Hos 

Mabira fick jag chansen 
att ta mig uppåt i 

organisationen, få nya 
kunskaper och bli en 

ledare i mitt samhälle.”

”Före Mabira var livet 
riktigt svårt. Mina 

barn gick inte i skolan 
eftersom jag inte hade 

råd med avgifterna. 
Nu kan jag försörja min 
familj. Jag har sex barn 

som alla går i skolan 
tack vare Mabira.”

”Innan jag kom till 
Starfish Project jobbade 

jag på en bordell vars 
ägare misshandlade 

oss och där jag ständigt 
upplevde våld. En grupp 

från Starfish Project 
hälsade på och erbjöd mig 
chansen att uppleva frihet 

med hjälp av ett jobb i 
deras smyckesföretag.”

Handtillverkat av Resty, 
en hantverkare i  

Mabira Collective

Handtillverkat av Bee,  
en hantverkare i  
Starfish Project

Fira den internationella kvinnodagen  
med dessa underbart feminina blandningar

Kittet ”Oljor till henne” – 15 % rabatt  |  #43723 

- 10 % 

- 15 % 

- 10 % 

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

