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VÁSÁROLJON egy 
Air-X™ (15 ml) keveréket, és
AJÁNDÉKBA ADUNK egy 
Island Mint™ (15 ml) olajat

VÁSÁROLJON egy 
Smart & Sassy™ (15 ml) keveréket, 
és AJÁNDÉKBA ADUNK egy 
Grépfrút  (15 ml) olajat

VÁSÁROLJON egy 
dōTERRA Serenity™ (15 ml) keveréket, 
és AJÁNDÉKBA ADUNK egy 
Vörös Cédrus  (15 ml) olajat

VÁSÁROLJON egy  
Northern Escape™ (15 ml) keveréket, és  
AJÁNDÉKBA ADUNK egy 
dōTERRA Peace™ (10 ml) olajat

VÁSÁROLJON egy 
Yarrow | Pom (30 ml) keveréket, és 
AJÁNDÉKBA ADUNK egy 
dōTERRA Salubelle™ (10 ml) olajat

Bemutatjuk a BOGO-gyűjtőcsomagot!  
Ezúttal akár egyben is megvásárolhatja az összes BOGO-ajánlatot úgy, hogy a 
BOGO-gyűjtőcsomagot helyezi a kosarába. A BOGO-gyűjtőcsomag mind a tíz 
BOGO-ajánlatot tartalmazza egy szuper kis élénk narancssárga neszeszerrel 
együtt a tárolásukhoz!

ÚJDONSÁG 

https://www.doterra.com/GB/en_GB/promotions-bogo-details-hu


& 
Northern Escape™ 

Peace™ Touch
dōTERRA

Indítsa és zárja is a 
napját néhány békés 
nyugalomban töltött, 
boldog pillanattal. A 
Northern Escape™ és 
a dōTERRA Peace™ 
Touch a fenyőgyanta 
és a virágok erejét 
kamatoztatja 
ebben a két csodás 
keverékben az élet 
olyan momentumaihoz, 
amikor úgy érzi, 
inkább lassítana, hogy 
kapcsolódni tudjon a 
belső énjéhez.
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Korlátozott Időre Szóló Ajánlat

Tudta, hogy…? 

A Northern Escape azzal a céllal készült, hogy üvegbe 
zárja az erdőfürdőzés koncepcióját. A relaxáció e japán 
gyakorlata „sinrin-joku” néven ismert. A fák között  
békében eltöltött idővel, a természet figyelésével és  
mély lélegzetvételekkel végzett, egyszerű módszer a 
felnőtteknek és a gyermekeknek egyaránt sokat segíthet  
a megnyugvásban és a jóllétük természetes úton  
történő erősítésében.

Remek párosítás

Bergamott, vadnarancs és muskátli esszenciális olajokkal 

Northern Escape™ tusfürdő 
Hozzávalók: 

250 ml-es pumpás üvegpalack 
120 ml illatmentes kasztíliai szappan
4 evőkanál növényi glicerin 
3 evőkanál frakcionált kókuszolaj
8–10 csepp Northern Escape esszenciális olaj 

Elkészítés: 
1. Keverje össze a kasztíliai szappant, a növényi glicerint és 

a frakcionált kókuszolajat a pumpás üvegpalackban. 
2. Adja hozzá a Northern Escape esszenciális olajat.
3. Rázza alaposan össze.

Tipp: Minden használat előtt rázza fel, ugyanis az összetevők 
el fognak különülni egymástól. 

Northern Escape™

Távolodjon el a világ nyüzsgésétől egy erdei oázisban 
a Northern Escape™ segítségével. Ez a szabadalmazott 
keverék különféle fás esszenciális olajokat egyesít 
magában, köztük a kanadai fekete luct, a szibériai fenyőt, 
a balzsamfenyőt, a vörös cédrust, a nutkát, a ciprust és a 
hinokit. A hozzáadott angol levendula, kananga, tömjén és 
szegfűszeg pedig még komplexebbé és egyedülállóbbá 
teszi ezt a keveréket. Erdőt idéző aromájával a Northern 
Escape segít, hogy ki tudjon kapcsolni, és hátra tudja hagyni 
a nap gondjait.
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Tudta, hogy…?

A dōTERRA Peace™ olajat mentás és virágos esszenciális 
olajok alkotják. Ezek az olajok monoterpén észterekben 
és alkoholokban gazdag kémiai profillal rendelkeznek, 
aminek köszönhetően megújító élményt nyújtanak.

Remek párosítás

Ilang ilang, dōTERRA Balance™, Whisper™ Touch, 
vadnarancs, bergamott, tömjén és dōTERRA Forgive™ 
esszenciális olajokkal 

Így használja a dōTERRA Peace™ Touch olajat
1. Vigyen fel belőle a nyakára és a csuklójára belső 

békéje helyreállítása érdekében.  
2.  Alkalmazza egy nyugtató masszázshoz.  
3.  Reggelente alkalmazza a talpán a nyugalom és 

megerősítés érzéséért. 
4.  Vigyen fel belőle a talpára lefekvés előtt. 
5.  Masszírozza a tarkójába, a csuklójába és a talpába 

jógázás és meditációs gyakorlatok előtt.

Peace™ Touch
A virágos és mentás esszenciális olajok keverékéből 
megalkotott dōTERRA Peace™ Touch Megerősítő keverék 
pozitív megerősítést ad a belső békéje megleléséhez. 
Lassítson, vegyen egy mély levegőt, és találjon vissza 
a higgadt, összeszedett énjéhez. Használja a dōTERRA 
Peace Touch keveréket, hogy elégedett, higgadt és a 
nyugodt tudjon maradni. 

dōTERRA
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Vigyen az otthonába egy 
fuvallatnyi frissességet az 
Air-X™ és az Island Mint™ 
olajkeverékekkel. Az Air-X 
és az Island Mint alkotta 
tökéletes páros citrusokat, 
gyógynövényeket 
és fűszereket ötvöző, 
serkentő kombinációja 
segít, hogy felfrissítse a 
környezetét, és kitisztuljon 
a feje. 

&
Air-X ™ 

Island Mint™
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Tudta, hogy…?

Mivel az Air-X citrusos olajokat tartalmaz, a felvitelt 
követően legalább 12 órán át kerülnie kell a napfényt és 
az UV-sugárzást, vagy alkalmazza olyankor, amikor tudja, 
hogy nem fog napra menni.

Remek párosítás

Tömjén, vadnarancs és duglászfenyő  
esszenciális olajokkal 

Univerzális tisztítószer Air-X™ olajjal
Hozzávalók:

60 ml fehérecet 
415 ml víz
15 csepp Air-X™ esszenciális olaj
15 csepp grépfrút esszenciális olaj 
500 ml-es szórófejes üvegpalack

Elkészítés: 
1. Öntsön minden hozzávalót egy 500 ml-es  

szórófejes üvegpalackba.
2.  Alaposan rázza össze. Permetezze valamilyen  

felületre, majd törölje tisztára. 

Air-X ™
Élvezze ezt a frissítő keveréket! Az Air-X™ litsea, tangerin, 
grépfrút, tömjén és kardamom esszenciális olajok 
keveréke, amelyek intenzív citrusos, fás és enyhén 
gyógynövényes aromát kölcsönöznek neki. Használja az 
Air-X keveréket a felfrissülés és megtisztulás olajaként. 

Európában most első alkalommal!
Tapasztalja meg első között az Air-X   
nyújtotta előnyöket és tulajdonságokat.
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Island Mint™
Ezzel a kellemesen üdítő keverékkel erősítheti a pozitivitás és a 
boldogság érzését. Az Island Mint™ keverék összetevői tökéletes 
egyensúlyt alkotnak ahhoz, hogy pihentető és regeneráló élményt 
nyújtsanak! A citrom és a zöldcitrom esszenciális olajok klasszikusan 
édes kombinációját a friss borsmenta és az egyedülállóan mély 
aromájú lucfenyő teszi teljessé. Használja a kedélyeket nyugtató, a 
testet pedig élénkítő Island Mint keveréket olyankor, amikor egyszerre 
van szüksége egy kis megnyugvásra és némi lendületre. Varázsoljon 
bármely térből napfényes édenkertet az Island Mint nyári keverékkel.

Tudta, hogy…?

A citrom, zöldcitrom, borsmenta és lucfenyő esszenciális olajok 
limonén és mentol koncentrációit tartalmazzák. Mindkét összetevő 
hozzájárul az Island Mint olajkeverék pezsdítő és felemelő 
tulajdonságaihoz.

Remek párosítás

Citrus Bliss™, eukaliptusz, dōTERRA Motivate ™, vadnarancs és  
ilang ilang esszenciális olajokkal

Házi készítésű autós párologtató 
Az alábbiakra lesz szüksége hozzá:

7–8 gyapjúfilc golyó*
Cérna 
Szalag vagy zsineg
Island Mint™ keverék

* Vásárolja meg egy kézműves boltban vagy weboldalról, vagy 
készítse el saját kezűleg!

Elkészítés: 
1. Fűzzön be egy nagyobb varrótűbe annyi cérnát, amennyi 

elegendő lesz hét-nyolc golyóhoz. Szúrja át mindegyik gyapjúfilc 
golyó közepén, amíg egy teljes kört nem kap.

2.  Az összekötő gyapjúfilc golyók között kössön csomót a cérnára, 
hogy kör alakot kapjon.

3.  Vágjon egy hosszabb szalagot vagy zsineget, amely átéri a 
visszapillantó tükröt. Fűzze át a golyókoszorún, és felül kösse össze. 
Vágja le a felesleges zsineget vagy szalagot. 

4.  Akassza fel új, házi készítésű autós olajpárologtatóját a kocsijában. 
5.  Ha változtatni szeretne az autója légkörén, hogy felemelően vagy 

energizálóan hasson Önre, cseppentsen egyet az Island Mint 
keverékből mindegyik golyóra. 

További tipp: Ezzel a párologtatóval akár a ruhásszekrényét, 
konyhaszekrényét stb. is felfrissítheti. 

Korlátozott Időre Szóló Ajánlat
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& 
Yarrow | Pom 

Salubelle™

A Yarrow | Pom és a 
dōTERRA Salubelle™  
két olyan termék, 
amely egyetlen 
bőrápolási rutinból 
sem hiányozhat. 
Fiatalító és élénkítő 
tulajdonságaival ez 
a duó selymesen 
puhává és ragyogóvá 
varázsolja a bőrét! 

dōTERRA
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Yarrow | Pom
A Yarrow | Pom keverék a közönséges cickafarkból nyert kék 
esszenciális olaj és a gránátalma magjából hidegen sajtolt 
olaj jótékony hatásait ötvözi. Ez a szakszerűen megalkotott, 
szabadalmazott keverék szépíti a bőrt, miközben segít a 
bőrhibák megjelenésének csökkentésében. A Yarrow | Pom 
nyugtató hatású is lehet. Masszázshoz alkalmazva kellemes, 
pihentető élményt nyújt.

Tudta, hogy…?

A cickafark ragyogó kék színét az egyik kémiai összetevője, a 
kamazulén adja.

Remek párosítás

Magnólia, tömjén, copaiba és petitgrain  
esszenciális olajokkal

Házi készítésű fiatalító golyós keverék
Hozzávalók:

20 csepp Yarrow | Pom esszenciális olaj
10 csepp dōTERRA Salubelle™  esszenciális olaj*
Jojoba- vagy argánolaj 
10 ml-es üres, borostyánszínű golyós üveg 

Elkészítés: 
1. Öntse a Yarrow|Pom és Salubelle olajokat az üres  

golyós üvegbe. 
2.  Töltse fel az üveget jojoba- vagy argánolajjal.
3.  Vigyen fel belőle a nyakára, a mellkasára és az arcára 

minden reggel és/vagy este.
* Távolítsa el a golyós betétet az üvegbetét-eltávolító 
segítségével, és egy csepegtető pipettával szívja fel az 
olajat az üvegből.   
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Salubelle™

Ezt a szabadalmazott keveréket olyan ritka esszenciális olajok elegye 
alkotja, amelyekre a történelem során gyakorta támaszkodtak szépítő 
hatásaikért. Szakértelemmel összeválogatott, egyedi esszenciális olajaival 
a dōTERRA Salubelle™ keverék megalkotásakor a bőr támogatása, valamint 
a bőröregedés látható jeleinek mérséklése volt a cél. A praktikus golyós 
kiszerelésnek köszönhetően a dōTERRA Salubelle™ keverék könnyedén 
felvihető az arcra, a nyakra és a dekoltázsra.

Tudta, hogy…?

A dōTERRA Salubelle™ golyós keverék nem tartalmaz hordozóolajat. Mielőtt a 
bőrápolási rutinja részeként felvinné a bőrére az esszenciális olajokat, hígítsa 
őket valamilyen hordozóolajjal, például frakcionált kókuszolajjal, jojoba- 
vagy argánolajjal.

A Salubelle keverékben megtalálható esszenciális olajok:

Tömjén: Segít csökkenteni a bőrhibák 
megjelenését, és bőrfiatalító hatást 
fejt ki.

Hawaii szantálfa: Hozzájárul az 
egészséges küllemű, puha bőrhöz, és 
csökkenti a bőrhibák megjelenését. 
Külsőleges alkalmazás esetén segít, 
hogy bőrét tápláltnak és felfrissültnek 
érezze.

Levendula: Ez a népszerű olaj 
képes csillapítani az alkalmanként 
előforduló bőrirritációkat, és 
mérsékelni a bőrhibák megjelenését.

Mirha: Amellett, hogy nyugtatja a 
bőrt, jótékony hatásai közé tartozik, 
hogy selymesen puha, fiatalos 
arcbőrt is eredményez.

Olasz szalmagyopár: Tudományos 
kutatások igazolják, hogy az 
olasz szalmagyopár segít a bőr 
fiatalos és egészséges küllemének 
megőrzésében. Csökkenti a ráncok 
megjelenését, és ragyogó arcbőrt 
eredményez.

Rózsa: Hozzájárul az egyenletes 
tónusú és egészséges arcbőrhöz, és 
csökkenti a bőrhibák megjelenését. 
A rózsa esszenciális olaj remekül 
kombinálható más hidratálókkal 
a bőr nedvességtartalmának 
kiegyensúlyozásáért.

Hogyan használjam a Salubelle-t?

Szépségápolási rutin: Építse be a Salubelle-t a szépségápolási rutinjába, 
hogy segítsen csökkenteni az öregedés látható jeleit, és hozzájárulhasson a 
ragyogó arcbőrhöz.

Mindennapos bőrápolás: Kényeztesse bőrét szerető gondoskodással, és 
használja a Salubelle-t tetszés szerint bármikor, hogy a segítségével arcbőre 
selymesen puha és sugárzó maradhasson. A bőrérzékenység minimálisra 
csökkentése érdekében egyszerűen adjon frakcionált kókuszolajat a 
Salubelle-hez, mielőtt külsőleg alkalmazná. 

Hidratálás/esti rutin: Egy medencénél vagy strandon töltött nap után 
frissítse fel bőrét a Salubelle-lel. Kenjen belőle a kívánt területekre, hogy 
megnyugtassa a kiszáradt bőrt.

Személyre szóló illat: Alkalmazza a Salubelle-t a tarkóján és a fülcimpáján, 
és egy megnyugtató, hosszan tartó, személyre szóló illatot fog kapni.

dōTERRA
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A pihentető 
éjszakai alvás egyik 
kulcsfontosságú 
lépése a nyugtató 
és békés környezet 
megteremtése. 
Használja a dōTERRA 
Serenity™ és vörös 
cédrus olajokat egy 
mozgalmas nap végén, 
hogy megteremtse 
velük a pihenés 
pompás pillanatát, 
amely segít, hogy 
mind testileg, mind 
szellemileg fel tudjon 
töltődni. 

& 
Serenity™

Vörös cédrus 

dōTERRA
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Tudta, hogy…?

A dōTERRA Serenity™ keveréket levendula, vörös  
cédrus, kámforfa, ilang ilang, majoránna, római  
kamilla, vetiver, vaníliabab és hawaii szantálfa 
esszenciális olajok alkotják.

Remek párosítás

dōTERRA Balance™, vetiver, Citrus Bliss™, vadnarancs és 
teafa esszenciális olajokkal

Serenity párna- és ágyneműpermet 

Egy 60 ml-es szórófejes üvegpalackban keverje össze a 
következőket: 

10 csepp levendula esszenciális olaj
10 csepp dōTERRA Serenity™
40 ml desztillált víz
20 ml csodamogyoró

Fújjon belőle a párnájára és az ágyneműjére egy órával 
lefekvés előtt.

dōTERRA

Serenity™

A doTERRA Serenity™ egy olyan, békés nyugalmat árasztó 
esszenciálisolaj-keverék, amely pihentet és ellazít. Csupa 
olyan esszenciális olajokat egyesít magában, amelyek 
az érzelmeket csillapító tulajdonságaikról ismertek. 
Alkalmazza külsőleg lefekvés előtt, hogy elcsitítsa minden 
nyugtalanságát, és felkészülhessen a pihentető alvásra.  
A vörös cédrus, a kámforfa és a vetiver esszenciális 
olajok kiegyensúlyozó aromát adnak ennek a keveréknek.

©2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com



Vörös cédrus   
Az intenzív árnyalatairól és meleg, fás illatáról ismert vörös 
cédrus esszenciális olaj a bőrre gyakorolt jótékony hatások 
hosszú sorát kínálja. A vörös cédrus a legerőteljesebb 
kiegyensúlyozó hatást kiváltó olajok egyike, amellyel 
egy-egy hosszú nap végén nyugalmat árasztó légkört 
teremthet. Külsőleg alkalmazva a vörös cédrus esszenciális 
olaj tisztító hatást fejt ki. Emellett pedig masszázsterápiás 
célokra is gyakran alkalmazzák szellemi és testi pihenés és 
megnyugvás céljából. 

Tudta, hogy…?

A dōTERRA vörös cédrus olaja a fakitermelés során 
keletkező melléktermékekből készül, aminek köszönhetően a 
beszerzése teljesen hulladékmentes és fenntartható módon 
történik.

Remek párosítás

Levendula, tömjén, vetiver, olasz szalmagyopár és 
borókabogyó esszenciális olajokkal

Golyós keverék a pihentető alváshoz 
Hozzávalók:

3 csepp vetiver esszenciális olaj
5 csepp vörös cédrus esszenciális olaj
5 csepp dōTERRA Serenity™ keverék
Frakcionált kókuszolaj 

Kellékek: 
Egy 10 ml-es borostyánszínű golyós üveg 

Elkészítés:
1. Öntse az esszenciális olajokat a golyós üvegbe. 

2. Töltse fel az üveg üresen maradt részét frakcionált 
kókuszolajjal. 

3. Kenjen belőle a talpára vagy a tarkójára. 
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& 
Smart & Sassy™ 

Grépfrút

Ezzel az energikus, 
vibráló és citrusos 
duóval bármilyen 
innivalót felturbózhat. 
A Smart & Sassy™ 
citrusos, mentás és 
fűszeres esszenciális 
olajokat ötvöz, a 
grépfrút pedig telis-
tele van jótékony 
tulajdonságokkal. 
Cseppentsen ezekből 
az esszenciális olajokból 
a nap folyamán 
fogyasztott ivóvizébe, 
különösen reggel vagy 
étkezések előtt. 
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Smoothie-kockák Smart & Sassy™ olajjal
Hozzávalók:

3-4 csepp Smart & Sassy™
150 g fagyasztott bogyós gyümölcs
1 fagyasztott banán
240 ml kókusztej 

Elkészítés:
1. Keverjen össze minden összetevőt egy turmixgépben, 

amíg egy sima masszát nem kap. 
2.  Öntse a smoothie-t szilikon jégkockatartókba, és tegye be 

a fagyasztóba. 
3.  A kockákat három módon is felhasználhatja: Egy: 

hagyja kicsit megolvadni a kockákat, majd tegye 
őket a turmixgépbe. Kettő: hagyja őket felolvadni 
a vizespalackjában egy órán át, majd rázza össze 
néhányszor. Három: használja jég helyett úgy, hogy 
a smoothie-jához ad 2-3 kockát a még intenzívebb 
ízhatásért. 

Smart & Sassy™

A grépfrút, citrom, borsmenta, gyömbér és fahéj esszenciális 
olajokból álló szabadalmazott keverék, a Smart & Sassy™ 
gazdag ízvilágával bármilyen italt vagy desszertet remekül 
kiegészít.

©2022 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com



Öt táplálkozási tipp az egészséges étrendért 
1. Öt kreatív mód, hogy több gyümölcsöt és zöldséget csempésszen 

az étrendjébe: Próbáljon egyszerre gyümölcsöt és zöldséget is 
facsarni egy vitaminban gazdag reggeli ital elkészítéséhez. A 
smoothie-k és a zöldségspagetti is nagyszerű módja, hogy több 
zöldséget és gyümölcsöt fogyasszon. 

2. Fogyasszon több rostos ételt: Rost nem csak a gyümölcsökben 
és zöldségekben van, hanem a teljes értékű gabonákban és 
diófélékben is. Próbáljon meg legalább egy nyers étkezést 
beilleszteni a napjába, és adjon csicseriborsót vagy lencsét a 
currykhez, ragukhoz stb. 

3. Növelje omega-3-bevitelét: Az omega-3 zsírsavak rendkívül 
fontosak. Megtalálhatók olyan halfélékben, mint a makréla, 
a szardínia, a lazac és a tőkehal, illetve olyan növényi 
élelmiszerekben is, mint a lenmag, a dió, a hínár és a chiamag. 

4. Válasszon megfelelő zsírokat: A telített és transzzsírokat 
cserélje egészséges zsírokra, amelyek megtalálhatók olyan 
alapanyagokban, mint az avokádó, a hidegen sajtolt olajok, a 
diófélék és az olajos halak. 

5. Igyon több vizet: A megfelelő hidratáltság kulcsfontosságú az 
általános egészség megőrzéséhez. Állítson be emlékeztetőt a 
telefonján, hogy ne felejtsen el vizet inni. Dobja fel a sima vizet egy 
csepp grépfrút vagy Smart & Sassy™ olajjal!

Grépfrút
A fanyar, kesernyés ízéről ismert grépfrút egy örökzöld citrusfa 
gömbölyded, narancs- és citromsárgás termése.  A grépfrút 
esszenciális olajat a gyümölcs héjának külső rétegéből vonják ki, és 
számos használati módja és előnyös tulajdonsága, valamint frissítő 
aromája és karakteres íze miatt is becsülik.

Tudta, hogy…?

A grépfrút vélhetően azért kapta az angol „grapes” (szőlő) szó után a 
nevét, mert nagy, sárga szőlőszemekre emlékeztető fürtökben terem.

Remek párosítás

Fahéj, On Guard™ és Smart & Sassy™ esszenciális olajokkal
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Adja a BOGO-gyűjtőcsomagot a kosarához, és 
az összes párost egyben megkapja, ráadásként 
pedig még egy doTERRA márkanévvel ellátott 
neszeszert* is adunk mellé! Egyetlen kattintással 
az összes ajánlatra szert tehet egyszerre 
ahelyett, hogy egyesével adná a kosarához a 
termékpárokat.
Ahhoz, hogy a doTERRA márkanévvel ellátott 
neszeszer is az Öné legyen, válassza a BOGO-
gyűjtőcsomagot. Ne külön-külön adja az 
ajánlatokat a kosarához, ha meg szeretné 
tőlünk kapni a doTERRA márkanévvel ellátott 
neszeszert is.

Kattintson ide a BOGO-val  
kapcsolatos GYIK-ért   

Szerezze be az összes ajánlatot  
a BOGO-gyűjtőcsomaggal!

* A doTERRA márkanévvel ellátott neszeszer kizárólag 
a BOGO-gyűjtőcsomag mellé jár, és önmagában 
külön nem vásárolható meg.  
Mérete: 19,05 cm x 8,89 cm x 7,62 cm (H x M x SZ).
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