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Brave™

Julgustav Segu 10 ml Kuulpudel

Partii nr: 60206618

PEAMISED KASUTEGURID

• Ergutab ja elavdab meeli

• Kuklale ja pulsikohtadele kantuna soodustab head 
tuju

• Annab enesekindlust, julgust ja eneseusku

Koostisosad: Apelsin, amüris, osmantus ja kaneel 
fraktsioneeritud kookosõlis

Lõhna Kirjeldus: Soe tsitruseline, lilleline ja 
kergelt vürtsikas

Brave™

Julgustav Segu  10 ml Kuulpudel
TOOTE INFOLEHT

TOOTEKIRJELDUS
Alusta iga päeva kindlustunde ja veendumusega, 
ühendades Brave Courage’i segu oma positiivse 
kinnituspraktikaga. Kanna Brave’i kuklale ja pulsikohtadele 
ning tunnete, kuidas positiivsed tunded teid valdavad. 
Brave’is on ühendatud apelsini, amürise, osmantuse ja 
kaneelikooreõli fraktsioneeritud kookosõliga, et toode oleks 
õrnatoimeline ja seda saaks kergesti peale kanda. Erksa ja 
sooja aroomiga Brave on ideaalne segu enda 
motiveerimiseks, kui energiast ja enesekindlusest puudu 
jääb. Brave sisaldab ainulaadset amürisepuust 
destilleeritud eeterlikku õli, mis aitab luua rahulikku 
õhkkonda. Enne elu suurte (või väikeste) hetkedega silmitsi 
seismist määri Brave’i talla alla ja käeseljale, sest nii saad 
juurde julgust, optimismi ja usku, et kõik on võimalik.

KASUTUSALAD
• Kasuta Brave’i julgustavat segu kogu päeva jooksul, et 

stimuleerida eneseusu tõusu.

• Kasuta Brave’i uutes või ootamatutes olukordades, et 
lisada julgust ja enesekindlust. 

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS
Hoia segu alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus 
kohas. Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea 
esmalt nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja 
teiste tundlike piirkondadega.
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PEAMISED KASUTEGURID

• Soodustab positiivset ja rahulikku meeleolu

• Tekitab kogu kehas rahuliku ja lõõgastunud tunde

Calmer™

Rahustav segu 10 ml kuulpudel

Partii nr: 60206632

Calmer™

Rahustav segu  10 ml kuulpudel
TOOTE INFOLEHT

Koostisosad: lavendli, ylang-ylangi, emupõõsa ja 
Rooma kummeli eeterlik õli fraktsioneeritud 
kookosõlis

Lõhna kirjeldus: magus, lilleline ja pehmelt 
puidune

TOOTEKIRJELDUS
Calmeri rahustav segu aitab luua rahumeelse õhkkonna, et 
uneaeg oleks rahulik ja meeldiv. Kui rullite Calmerit 
jalataldadele ja kuklale, aitab see teil lõõgastuda. Lavendli, 
ylang-ylangi, emupõõsa ja Rooma kummeli eeterlikud õlid 
on pakendatud mugavasse ja ohutusse kuulpudelisse koos 
nahka niisutava fraktsioneeritud kookosõliga. Calmerist 
võib kujuneda hea lisa teie igaõhtusele magamamineku 
rituaalile. Ainult Calmeri segus leiduvad ylang-ylangi ja 
emupõõsa eeterlikud õlid aitavad lõõgastuda. Kui tunned, 
et on aeg taastada vaimu ja füüsist, kanna Calmerit 
randmetele, hinga sügavalt sisse ja lõõgastu.

KASUTUSALAD
• Kanna rahustavaks toimeks kuklale ja rinnale.

• Kanna Calmerit päeva lõpus lapse randmetele, et 
aidata tal rahuneda.

• Kanna enne uinumist jalataldadele, et pingest 
vabaneda. 

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS 
Hoia segu alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus 
kohas. Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea 
esmalt nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja 
teiste tundlike piirkondadega.



PEAMISED KASUTEGURID
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Rescuer™

Leevendav segu 10 ml kuulpudel

Part Number: 60206635

TOOTE INFOLEHT

Rescuer™

Leevendav segu  10 ml kuulpudel

TOOTEKIRJELDUS
Pärast tegusat päeva võite kanda Rescueri leevendavat 
segu kasvava lapse jalgadele, et aidata tal lõõgastuda ja 
leevendada jalavalu. Kopaiiva, lavendel, rohemünt ja 
koldpuu on kombineeritud fraktsioneeritud kookosõliga, et 
leevendada vaevusi ja suurendada vastupidavust. Toode on 
õrnatoimeline ja sobib tundlikule nahale. Määri Rescueri 
segu pärast trenni tegemist või pikka aktiivset päeva oma 
jalgadele, kätele või õlgadele, et tagada mugavustunne ja 
leevendus. Ainult selles dōTERRA segus kasutatud koldpuu 
on rahustava ja leevendava toimega. Rescueri segul on 
värske, kuid rahustav aroom, mis aitab valu leevendada.

KASUTUSALAD
• Määri Rescueri segu enne magamaminekut kasvavate 

laste jalgadele või pärast pingutavat füüsilist tegevust.

• Kanna meelekohtadele ja kuklale, et vähendada 
pingeid.

• Hõõru valu leevendamiseks ja lõõgastumiseks 
õlgadele, kaelale ja seljale. 

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS
Hoida alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus kohas. 
Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea esmalt 
nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja teiste 
tundlike piirkondadega!

• Annab kindlustunde

• Hellitab ja rahustab nahka

• Lisab elujõudu ja lohutab

Koostisosad: kopaiiva, lavendli, rohemündi ja 
koldpuu eeterlik õli fraktsioneeritud kookosõlis

Lõhna kirjeldus: puidune, mündine ja lilleline



PEAMISED KASUTEGURID

TOOTE INFOLEHT

• Toetab rahulikku ja tasakaalustatud meelt

• Suurendab kogu keha lõdvestust

• Aitab sul keskenduda sellele, mis on kõige 
olulisem.

Kõik kaubamärgiga või registreeritud kaubamärgi sümboliga sõnad kuuluvad dōTERRA Holdings, LLC-e kaubamärkide või registreeritud kaubamärkide hulk. ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Steady PIP ET  061319

Steady™

Maandav segu 10 ml kuulpudel

Partii nr: 60206617

Koostisosad: amüris, palsamnulg, koriander ja 
magnoolia fraktsioneeritud kookosõlis

Lõhna kirjeldus: männilõhnaline, puuviljane ja 
pehmelt puidune

Steady™

Maandav segu  10 ml kuulpudel

TOOTEKIRJELDUS
Steady maandavat segu sobib kasutada iga päev või 
vajaduse korral. Sellel on pehme, haarav ja kergelt 
puuviljane aroom, mis aitab lõõgastuda ja rahuneda. 
Rahustava toime pakkumiseks kasutab amürise, 
koriandri, palsamnulu ja magnoolia eeterlike õlide 
ainulaadseid omadusi. Sobilik kõigile nahatüüpidele.
Amüris ja palsamnulg on soojad puiduõlid, mis annavad 
kindlustunde. Kui tunned väsimust ja ärevust, määri 
Steadyt kuklale või randmetele ja hinga sügavalt sisse, et 
saavutada taas meelerahu. Nahka rahustava ja tuju 
parandava toimega Steady on imeline igapäevane segu.

KASUTUSALAD
• Nahka ja emotsioone rahustavat Steady segu võib 

kasutada ärevuse korral meele rahustamiseks ja keha 
lõõgastamiseks.

• Kasuta Steadyt selleks, et püsiksid kogu päeva 
tasakaalukana.

• Kanna pärast tegusat päeva kuklale või jalataldadele, 
et saada tagasi vaimne tasakaal. 

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS
Hoia segu alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus 
kohas. Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea 
esmalt nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja 
teiste tundlike piirkondadega.
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Stronger™

Kaitsev segu 10 ml kuulpudel

Partii nr: 60206654

• Muudab naha klaariks ja terveks

• Leevendab aeg-ajalt tekkivat nahaärritust

• Virgutav lõhn parandab tuju

• Suurendab heaolutunnet ja lisab energiat

PEAMISED KASUTEGURID

Koostisosad: seedripuu, litsea, viiruk ja roos 
fraktsioneeritud kookosõlis

Lõhna kirjeldus: virgutav, teravalt sidrunjas ja 
kergelt ürdine

Stronger™

Kaitsev segu  10 ml kuulpudel
TOOTE INFOLEHT

TOOTEKIRJELDUS 
Unikaalne seedripuu, litsea, viiruki ja roosi ning 
fraktsioneeritud kookosõli õrnatoimeline toetav segu 
sobib ideaalselt tundlikule nahale ja tagab vastupidavuse, 
kui seda kõige enam vajad. Üks Stronger segu peamisi 
komponente on litsea, mis tagab naha terve 
väljanägemise ja puhtuse. Strongeri ergutav ja tuju tõstev 
aroom värskendab meeli. See on täiuslik segu, mis 
suurendab vastupidavust, kui tunned end pisut kehvasti. 
Eeterlike puidu- ja lilleõlide segu Stronger on suurepärane 
igapäevane nahahooldusvahend.

KASUTUSALAD
• Stronger aitab rahustada ja hellitada kurnatud nahka, 

parandades selle väljanägemist.

• Kanna pärast pikka tegusat päeva kätele, põlvedele ja 
jalgadele.

• Stronger segu on hea hoida käepärast ulatuslike 
tegevuste korral, see aitab nahka rahustada.

• Kui Sind ohustavad erinevad keskkonnategurid, annab 
Stronger Sulle energiat ja üldise heaolu. 

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS
Hoia segu alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus 
kohas. Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea 
esmalt nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja 
teiste tundlike piirkondadega.
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Thinker™

Keskendumisvõimet toetav segu 
10 ml kuulpudel

Partii nr: 60206633

PEAMISED KASUTEGURID

• Aitab neid, kel on raske tähelepanu koondada ja 
ühe ülesande juures püsida

• Teravdab tähelepanu

• Annab juurde eneseusku

Koostisosad: vetiver, piparmünt, klementiin ja 
rosmariin fraktsioneeritud kookosõlis

Lõhna kirjeldus: maalähedane, mündine ja 
ürdine

Thinker™

Keskendumisvõimet toetav segu  10 ml kuulpudel
TOOTE INFOLEHT

TOOTEKIRJELDUS
Kõigile igapäevaseks kasutuseks sobiv Thinkeri 
keskendumisvõimet toetav segu on parim, kui Sind 
ümbritseb palju segavaid tegureid. Tähelepanelikkust ja 
selgust soodustav segu Thinker tuleb appi, kui pead 
tähelepanelik olema ja keskenduma. Thinkeri segus 
fraktsioneeritud kookosõliga segatud vetiveri-, 
piparmündi-, klementiini- ja rosmariiniõli sobivad 
tundlikule nahale ja aitavad loomulikul moel tähelepanu 
teritada. Kanna Thinkerit meelekohtadele, randmetele ja 
kuklale ning näed olukorda palju selgema pilguga. 
Klementiini positiivse toimega Thinker aitab ülesande 
juures püsida. Ainulaadne ürdine ja pisut magus aroom 
aitab segastesse aegadesse selgust tuua. Loovuse ja 
keskendumiseks sobiva positiivse õhkkonna loomiseks 
kasuta Thinkerit igapäevase õppetöö juures.

KASUTUSALAD
• Hoia Thinker segu käepärast kas käekotis või lapse 

koolikotis ja kasuta seda pärast lõunat 
keskendumisvõime suurendamiseks.

• Kasuta Thinkerit ka siis, kui vajad positiivset laengut.

• Õppimisele ja loovusele aitab kaasa see, kui kasutad 
Thinker segu kogu õppimisaja jooksul. 

• Kanna randmetele või kätele või hinga sisse, et meel 
selgineks.

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Kanna difuseerivatele ehetele, 
looduslikule dolomiidile või laavakivile.

Paikne kasutus: Kanna otse soovitud kohale. Kasutada 
ainult täiskasvanu järelevalve all.

HOIATUS
Hoia segu alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus 
kohas. Võib põhjustada nahatundlikkust. Kui saad ravi, pea 
esmalt nõu arstiga. Väldi kontakti silma, sisekõrva, suu ja 
teiste tundlike piirkondadega.
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