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lees mijn nieuwe
blog over zelf

kombucha maken
en op smaak
brengen met

essentiële olie

Frankincense, de hars van Boswellia-bomen, is
al duizenden jaren oud en wordt tegenwoordig
op grote schaal gebruikt voor essentiële oliën.
Een van de meest populaire wierooksoorten is
Boswellia sacra (syn. Boswellia carteri) uit
Somalië en Somaliland.
De recente toename van de vraag heeft ertoe
geleid dat er in veel gebieden te veel worden
geoogst. Tegelijkertijd is er een nieuwe
chemische component, methoxydecaan
genaamd, ontdekt in oliën waarvan wordt
beweerd dat ze van Boswellia carteri afkomstig
zijn. Na onderzoek is gebleken dat
methoxydecaan niet afkomstig is van Boswellia
carteri, maar van een nieuwe Frankincense
variant, Boswellia occulta.
Deze variant wordt verkocht als pure
Boswellia carteri, met een
biologisch gecertificaat. Zorgwekkend, zo zie je
maar dat een biologisch certificaat niet betekent
dat het betrouwbaar is.
Gelukkig kunnen we dōTERRA
vertrouwen, omdat er veel en zorgvuldig getest
wordt.

Contact mij via mail:
marian@jouwaromacoach.nl

of text:
06-34873407

Met geurende groeten, Marian

Lieve allemaal,

Nog steeds probeer ik in een nieuw ritme te komen. Nieuw omdat ik in andere
woonsituaties (ja meervoud) zit en een aantal dingen aan het veranderen ben.
Ook de symptomen van de "overgang" houden me lekker bezig, die gooien me
steeds weer uit mijn ritme. Laten we niet de omstandigheden in de wereld
vergeten, de impact van online of toch in het echt kunnen ontmoeten. Het
vergt wat aanpassingsvermogen.
Ik merk dat ik een hernieuwde energie en positiviteit heb gevonden om in een
kadans te komen van verbinden, werken en tot mezelf komen. Het vergt goed
voelen en steeds opnieuw afstemmen. Dus als iets niet werkt dan een manier
vinden om het anders te doen.
Deze nieuwsbrief zou best eens een blijvertje kunnen worden, dit is erg leuk
om te doen. Dus veel plezier met deze 3e uitgave.

In het echt ontmoeten
Deze maand heb ik samen met 2 collega's leuke dōTERRA Wellness middagen
gepland. Er komt er nog 1 op 25 september in Hengelo, wil je meedoen stuur
me dan even een berichtje. Het is een middag met 3 mini workshops op het
gebied van gezichts-, hand- en lichaamsverzorging.

Bekijk eerdere uitgaves van de Aroma Nieuwsbrief hier.

Het verschil tussen Ravintsara en Ravensara
Af en toe is Ravintsara tijdelijk verkrijgbaar of gratis als promo, zoals deze
maand. Ravintsara ruikt meer als Eucapyptus, lekker fris. maar verwar
Ravintsara niet met Ravensara. Ravensara kennen we als onderdeel van de
Air blend. Ravensara ruikt meer als Rozemarijn en is iets fruitiger.
Ze behoren allebei tot de familie van de Laurier, komen beide voor in
Madagascar, maar Ravintsara komt van oorspong uit China. 
Wat chemische bestanddelen betreft zijn ze zeker verschillend, maar beide
oliën zijn in te zetten voor de luchtwegen, bevatten beide ondersteunende anti-
virale en anti-bacteriele eigenschappen, zijn ze heerlijk ontspannend voor de
spieren in een massage olie en goed in te zetten ter ondersteuning bij angstige
en stressvolle gevoelens.

Ravintsara is de olie van de maand, gratis wanneer je een LRP-bestelling doet
uiterlijk de 15e van deze maand van minimaal 125 pv. 

Bekijken op

Ravintsara Essential Oil | doTERRA Be…
Later bekij… Delen

Kijk uit voor nep-Frankincense

Sluit je aan bij de
Telegram groep Aroma Nieuws

Telegram heeft in de laatste update Livestream toegevoegd, dus kan ik
weer LIVE gaan. Superleuk. Kom jij er ook bij?

Klik hier en wordt lid van de Telegram groep

Die fietstocht van 1,5 uur naar mijn fijne recreatieplek op het platteland ga ik
steeds meer waarderen. Op gegeven moment kom je in de kadans van het

fietsen en zie je de mooie plattelands-landschappen om je heen. Zo
rustgevend wanneer je uit de stad fietst met asfalt en hoge flats en dan hier

bent. Meditatieve momenten in de natuur.

Promotie
Gratis On Guard pakket bij een bestelling van minimaal 200 pv

On Guard Handzeep met dispenser, On Guard handsanitizer spray, On Guard
15 ml essentiële olie en Wild Orange 15 ml essentiële olie. Dit pakket heeft

een waarde van €76,-.
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