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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Насърчава усещането за увереност, смелост и 
вяра при локално приложение.

• Блендът от етерични масла dōTERRA Motivate е 
формулиран с масла, които вдъхновяват 
сетивата.

• Комбинира цитрусови и ментови етерични 
масла.

dōTERRA Motivate™

Окуражаващ бленд  5 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Всички ние се нуждаем от допълнителен кураж от време 
на време, а dōTERRA MotivateTM осигурява точно това! 
Свеж, чист и ментов, този бленд ще насърчи чувството на 
увереност, оптимизъм и решителност. dōTERRA Motivate 
ще Ви помогне да освободите творческите си сили и да 
откриете отново смелостта, която идва от вярата в себе 
си. Време е да вдигнете летвата – защото го можете! 

УПОТРЕБИ
• Използвайте dōTERRA Motivate, когато работите по 

даден проект, за да запазите мотивацията си. 

• Използвайте локално преди спортно събитие или други 
състезания. 

• Нанесете сутрин на долната част на стъпалата, за да 
започнете деня си с летящ старт.

• Нанесете върху шията или яката на ризата си, за да 
събудите чувство на увереност преди презентация.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово масло. Във 
вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. Като 
парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна 
или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, вътрешната 
част на ушите и чувствителните зони. Избягвайте 
излагането на слънчева светлина и UV лъчи най-малко 12 
часа след приложение.

Съставки: Масло от Mentha Piperita (лютива мента), 
масло от кората на Citrus Clementina, масло от 
семената на Coriandrum Sativum (кориандър), 
масло от Ocimum Basilicum (босилек), масло от 
кора на Citrus Junos, масло от листата на Melissa 
Officinalis (маточина), масло от листата на 
Rosmarinus Officinalis (розмарин), екстракт от 
плодовете на Vanilla Planifolia, лимонен*, линалол*, 
евгенол*, гераниол*.

*Естествени съставки на маслото


