Jaki zestaw mam wybrać?
1. Najbardziej podstawowy zestaw to

Family Essentials+ Beadlets Kit
W skład zestawu wchodzą olejki eteryczne w
buteleczkach 5 ml:
● Lemon
● Lavender
● Peppermint
● Melaleuca (drzewo herbaciane)
● Oregano
● Frankincense (kadzidłowiec)
● ZenGest
● Air
● On Guard
● Deep Blue
● On Guard Beadlets / Peppermint
Beadlets
● Katalog produktów i opłata rejestracyjna
  CENA ZESTAWU Zestaw kosztuje 149,61 euro z przesyłką.

2. Najbardziej popularny

i najchętniej kupowany zestaw to

Home EssentialsKit
Warto rozważyć zakup zestawu, w którym jest 3
razy więcejkażdego z 9 olejków eterycznych
(Deep Blue występuje tylko w pojemności 5 ml) i
dołączony jest do niego w gratisie dyfuzor Petal. Cena tego zestawu jest tylko dwukrotnie
większa niż poprzedniego. Olejków mamy 3 razy więcej plus dyfuzor.

W skład zestawu Home Essential wchodzą olejki eteryczne w buteleczkach 15 ml:
● Lemon
● Lavender
● Peppermint
● Melaleuca (drzewo herbaciane)
●
●
●
●
●
●
●

Oregano
Frankincense (kadzidłowiec)
ZenGest
Air
On Guard
Deep Blue 5 ml
Katalog produktów i opłata rejestracyjna / dyfuzor Petal

CENA ZESTAWU Zestaw kosztuje 285,61 euro z przesyłką.


DLA KOGO ZESTAW HOME ESSENTIALS z DYFUZOREM?
Zestaw jest idealny dla osoby, która chce rozpocząć przygodę z olejkami eterycznymi.
Razem z olejkami staje się posiadaczem dyfuzora, który pozwala rozpylać olejki w
pomieszczeniu i korzystać z ich dobrodziejstwa dzień i noc. Dyfuzor działa na zasadzie
chłodnej pary wodnej – taki sposób rozpylania zachowuje wszystkie właściwości olejków, w
przeciwieństwie np. do tzw. kominków zapachowych, które podgrzewają olejki (podgrzane
olejki tylko pachną, nie zachowują swoich wspaniałych właściwości).
Zestawy możesz zamówić w MOIM SKLEPIE, a szczegółowa instrukcja jak to zrobić,
znajduje się TUTAJ.
Powyżej znajdziesz moje rekomendacje zestawów startowych, które wychodzą najbardziej
korzystnie podczas używania olejków. Dostępnych jest więcej zestawów, a ich opisy
znajdziesz TUTAJ.
W razie pytań i wątpliwości nie wahaj się ze mną skontaktować.
Podpowiem, co będzie najlepsze pod Twoje potrzeby.
Uwielbiam rozmawiać o olejkach :)
Magdalena Gołda
507 058 565
halo@magdalenagolda.com
www.magdalenagolda.com/olejki

