HENKIREIKÄ-HULINAPÄIVÄN AIKAAN
21.5.2020
Kukkatipat ja artensaanisaippua
tarjouksessa!
Arktisen Heimon chakra-sarja alle puoleen hintaan!

Käyttöuute 3 kk

Käyttöuute säilyy
käyttökelpoisena
noin 3 kk valmistushetkestä. Pullon
koko on 10 ml.

Tasapainotus hulinahintaan
Jokaisella kukalla on oma energeettinen lahjansa ihmiskunnalle
ja nyt pääset kokeilemaan kukkaterapiaa superedullisesti!
Jokaisessa pullossamme on 7 eri kukkaa ja niiden henkiset parantavat
voimat. Tarvitsetko enemmän Rakkautta, Vaurautta, Päättäväisyyttä,
Turvallisuutta, Vapautta, Tietoisuutta, vai Armoa? Teimme Rakkaudentähden
asiakkaille erikoistarjouksen sekä käyttö-, että varastouutteistamme.
Varastouute on riittoisaa ja säilyy käytännössä ikuisuuden. Pullosta voi tehdä
useita käyttöpulloja. Käyttöuute on yhtä hyvä ja käytännöllinen, jos tuotetta
haluaa käyttää vain määrätyn ajan ja määrän.
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TUNNUSTELE

VALITSE

TILAA

Katso yläpuolella
olevaa kuvaa ja tunne,
mikä pulloista vetää
sinua puoleensa.

Rakkaus, Vauraus,
Päättäväisyys,
Turvallisuus, Vapaus,
Tietoisuus vai Armo?

Tilaa sähköpostilla
deva.valosana@gmail.com
tai lomakkeella
www.arktinenheimo.com
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Sisällys

Kukkatippojen
käyttöuuteliuos
sisältää lähdevettä,
varastouutetippoja,
sekä alkoholia.

Koko sarja

Jos haluat käyttöösi
koko chakra-sarjan,
varastouutesarjan
hinta nyt vain 100 €
(140 € ovh).

LISÄTIETOA TUOTTEISTA WWW.ARKTINENHEIMO.COM TAI JATKOSSA WWW.NOITAKOULU.FI/ARKTINENHEIMO

Heimon artesaanisaippuaa 4 €/kpl tai
varastotippojen
ostajalle kaupan
päälle!
Olemme pari vuotta kehitelleet
luonnonkasveista sopivaa
palashampoota ja -saippuaa.
Tähän mennessä näpeissämme ovat taipuneet
peltokorte, nokkonen, siankärsämö,
mesiangervo ja kultapiisku. Olemme tehneet
niin hamppushampoota kuin luksusversioita,
joista löytyy muiden ainesten lisäksi sheavoita ja
avokadoöljyä. Aivan täydellistä reseptiä emme
edelleenkään ole löytäneet, joten shampoota ei
ole lähdetty vielä viemään isosti markkinoille.
Kädet ja vartalon näillä huolellisilla
taidonnäytteillä silti aivan huoletta pesee ja osa
asiakkaista ei vaihda millään muuhun
shampooseenkaan enää.

“Huolellinen käsipesu
ja turhien kontaktien
välttäminen on
varmin tapa välttyä
tartunnalta”
Ostamalla Arktisen Heimon tuotteita tuet
suomalaisen yrittäjän työtä. Netissä tilaaminen
on turvallinen tapa hankkia näitä tarpeellisia
tuotteita. Saippuat hellivät fyysistä kehoasi ja
kukkatipat tunnekehoasi. Näin edulliseen
hintaan kokeileminen kannattaa varmasti!

Nyt kukkatippojen varastouutteen ostajille
lähetetään palashampoo/saippua kaupan päälle.
Kaikki shampoot sisältävät kasviöljyjä ja lipeää,
sekä lisäksi kukin oman yhdistelmänsä
suomalaisia, käsin kerättyjä luonnonyrttejä.
Kasvit on kerätty niin tippoihin kuin
saippuaankin Kemistä ja sen yläpuolelta, missä
vaikuteainepitoisuudet ovat suurimmillaan.

Saippuaa on tarjolla neljää erilaista: Ravitsija,
Reipastaja ja Luksus-mesiangervo ja Luksussiankärsämö. Tuotetiedot osoitteesta
www.arktinenheimo.com

HINNASTO - MAINITSE TILAUSTA TEHDESSÄSI KOODI
“RAKKAUDENTÄHTI” NIIN SAAT ALENNETUT HINNAT
- Chakra-sarjan Varastouutteet 10 ml nyt hintaan 20 € (ovh 22, 80)

ja kaupan päälle valitsemasi palashampoo/saippua

- Chakra-sarjan Käyttöuutteet 10 ml nyt hintaan 10 €
- Palahampoo/saippua nyt hintaan 4 € (ovh 10 €)
- Hintoihin lisätään postikulut 1,50 - 5,90 tilauksen koosta

riippuen. Esim: Yksi pullo tulee 1,5 € kuluilla, pullo ja saippua 3 €
kuluilla ja koko chakra-sarja ja 7 saippuaa kaupan päälle 5,90 kuluilla.
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