
Състав: Мента, кора от клементина, семе от 
кориандър, босилек, кора от юзу, цвят маточина, 
листа розмарин, абсолю от зърна ванилия

Описание на аромата: Свеж, чист, ментов

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

СТРАНИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
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dōTERRA Motivate™

Окуражаваща смес 5 ml

dōTERRA Motivate™
Encouraging Blend 5 ml

Номер на продукта: 60204682
Продажба на едро: 22 €
PV: 24,50

• Насърчава усещане за увереност, кураж  
и вяра

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
Чувствате ли се ядосани на работното си място?  
Претърпели сте неуспехи, които са разтърсили 
самочувствието ви? Или някой е злоупотребил с 
доверието ви и сега сте по-цинични, отколкото бихте 
искали да бъдете? Тогава спрете, презаредете и 
рестартирайте с Motivate, смес от ментово и цитрусови 
етерични масла. dōTERRA Motivate ще ви помогне да 
освободите творческите си сили и да намерите куража, 
който произтича от това отново да вярвате в себе си. 
Смело напред и вдигнете летвата - вие можете да се 
справите!

УПОТРЕБА
• Нанесете на ходилата сутрин за динамично начало на 

деня.

• Нанесете на пулсовите точки преди участие в спортни 
събития или други състезания. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Дифузия: използвайте три до четири капки в дифузер по 
избор.

Локална употреба: за масаж, смесете 5 капки с 10 ml 
базово масло. За вана, смесете 5 капки с 5 ml базово 
масло. За да направите парфюм, смесете 1 капка  
с 10 капки базово масло. 

ВНИМАНИЕ  
Възможна е чувствителност на кожата. Съхранявайте 
далече от деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под 
лекарски грижи, трябва да се консултирате с вашия 
лекар. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на 
ушите и чувствителни области. Избягвайте пряка 
слънчева светлина или ултравиолетови лъчи до 12 часа 
след използване на продукта.


