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Met geurende groeten, Marian

Lieve allemaal,

De herfst zit in de lucht en de "r" zit in de maand. Af en toe nog zonnige
middagen en verrassend koele ochtenden en steeds sneller donker wordende
avonden. Hoewel het lastig is om de zomer los te laten, heeft de herfst toch
weer zijn eigen charme.

Ik wou mij focussen op het regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven en
blogs, maar ik merk dat ik het moeilijk vind om een consistent ritme vast te
houden. Een beetje de aard van het beestje, maar ook de invloed van
omstandigheden buitenaf. Zoals dat mijn vader werd opgenomen in het
ziekenhuis vorige week. Het gaat nu gelukkig goed met hem, maar dat bracht
me weer uit mijn ritme. Dus wellicht moet ik dat loslaten. Volgens de
Strengthsfinder (talententest) zijn discipline en prestatie vaardigheden die
mij veel energie kosten en weinig voldoening en plezier geven. Mijn energie en
passie haal ik uit verbinden, leren, empathie en actie. Het komt er zeker,
alleen wanneer ik er energie en passie in voel. Dus wanneer je een nieuwe
nieuwsbrief, video of blog ziet dan weet je dat ik zin en inspriatie had in
creëren!

In de herfst en aankomende winter mogen we wat meer aandacht besteden
om ons immuunsysteem gezond te houden. Daar hebben we veel fijne olien en
producten voor, maar eigenlijk alles wat jou positief en blij houdt is een
essentiele bijdrage aan jouw immuunsysteem, dus blijf dat vooral doen of
zorg dat je dat meer doet.

dōTERRA gaf in de septembermaand al de aanzet met het gratis promotie
pakket bij een bestelling vanaf 200 pv. On Guard is wat geur en werking
betreft uitermate geschikt voor de komende tijd. In deze nieuwsbrief dus meer
info over deze kruidige blend.

Dus veel plezier met deze 4e uitgave.

Bekijk eerdere uitgaves van de Aroma Nieuwsbrief hier.

On Guard - beschermende blend
On Guard is een zeer populaire blend en veelzijdig te gebruiken. Deze
beschermende blend bestaat uit de volgende essentiële oliën: Wilde
Sinaasappel, Kruidnagel, Kaneel, Eucalyptus en Rozemarijn. Het aroma is
warm en kruidig en in het najaar al helemaal een fantastische geur. Zet On
Guard in om een gezond immuunsysteem te behouden door het persoonlijk en
in je huishouden toe te passen.

Producten
Niet voor niets is er een hele On Guard lijn met producten. Producten die je
kunt inzetten daar waar je bescherming nodig hebt. Bij persoonlijke verzorging
(tandpasta, mondwater, handzeep, handspray), bij het huishouden
(allesreiniger, wasmiddel) en wanneer je zelf extra hulp nodig hebt (olie, touch
roller, softgels, beadlets en pastilles).

Gebruik van de olie
Aromatisch: ruik rechtstreeks uit het flesje, dit geeft al vaak een indicatie of je
de geur aantrekkelijk vindt of meer wilt, je kunt dan een druppel in je handpalm
doen, je handen samenwrijven en het aroma uit je handen opsnuiven. De
diffuser kun je inzetten om de hele ruimte te reinigen (doe 4 druppels in een
diffuser of probeer een combinatie met andere oliën).
Op de huid: het is raadzaam deze olie te verdunnen met kokosolie (of een
andere draagolie) of gebruik de touch roller. Breng aan op de plek waar jij het
nodig hebt. Plekken om aan te brengen voor extra bescherming zijn
de voetzolen, in de nek en langs de rugwervel. Doe dit 1 tot 2x per dag voor
een langere periode.
Intern: druppel de olie in een glas water of in een veggie capsule, eventueel
samen met andere oliën, intern gebruik kan een diepere werking hebben en is
fijn om in te zetten wanneer je dat nodig hebt. De kant en klare softgels geven
nog wat extra's doordat er 3 oliën aan toegevoegd zijn. Je kunt ze preventief
innemen voor langere tijd (bijvoorbeeld in het najaar/winter) of in kortere kuren
voor wat extra bescherming.

De onderstaande afbeelding geven je wat tips voor fijne diffuserblends. De
FLOOT blend (1e letter van iedere olie) kun je in een diffuser doen, een roller
van maken (doe het recept dan maal 5 of 10) of in een capsule druppelen. Het
is een populair recept en kun je kort inzetten wanneer je last hebt van de
uitdagingen van het seizoen.

De eerste video in de serie "Hoe gebruik je...". Handige korte video's die
uitleggen hoe je de oliën en producten van dōTERRA kunt gebruiken.
Abonneer je op mijn YouTube kanaal, hoe meer verbinding ik voel des te
meer zin ik krijg in meer video's maken.

Bekijken op

Hoe gebruik je On Guard Handspray
Later bekij… Delen

Volg mij via:
YouTube

Instagram

Telegram

In de volgende Nieuwsbrief: 

Oktober promo's

Maak iemand klant: de nieuwe klant krijgt 1 van onderstaande pakketten en jij ontvangt 50
punten. Ook wanneer je zelf alleen maar klant bent en blijft kun je nog iemand anders
klant maken en allebei genieten van deze fijne kado's.

https://www.jouwaromacoach.nl/links/
https://nl.pinterest.com/jouwaromacoach/
https://www.youtube.com/channel/UCFbN5r1ClXIC2cYtcuvGNkw
https://www.jouwaromacoach.nl/View-Email/edee04ad-9cf3-4731-bce6-394d72202471/marian@jouwaromacoach.nl
https://www.instagram.com/mariankoster.jouw_aroma_coach/

