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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Fremmer selvtillit, mot og tro når den påføres 
utvortes.

• Inneholder oljer som inspirerer sansene.

• Kombinerer eteriske oljer av sitrus og mynte.

dōTERRA Motivate™

Oppmuntrende blanding  5 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
Vi har alle behov for litt ekstra oppmuntring nå og da, og 
dōTERRA MotivateTM gir oss nettopp det! Denne blandingen, 
som er frisk, ren og mynteaktig, fremmer selvtillit, 
optimisme og handlekraft. dōTERRA Motivate vil hjelpe deg 
med å slippe løs kreativiteten og hente frem motet som 
kommer når man tror på seg selv. Sett deg nye mål – du 
kan gjøre det! 

BRUKSOMRÅDER
• Bruk dōTERRA Motivate når du jobber med et prosjekt og 

har behov for å holde motivasjonen oppe. 

• Påfør blandingen utvortes før et idrettsarrangement eller 
andre konkurranser. 

• Påføres om morgenen for å kickstarte dagen.

• Påføres halsen og skjortekragen for å fremme trygghet 
før en presentasjon.

BRUKSANVISNING
Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje. Til et bad, 
bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til parfymering, bland 1 
dråpe med 10 dråper baseolje. Kun for utvortes bruk.

FORHOLDSREGLER 
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller i 
behandling. Unngå kontakt med øyne, de indre delene av 
øret og sensitive områder. Unngå sollys og UV-stråler i 
minst 12 timer etter at du har påført produktet.

Ingredienser: Olje av Mentha piperita (peppermynte), 
olje av skallet på Citrus clementina, olje av frø fra 
Coriandrum sativum (koriander), olje av Ocimum 
basilicum (basilikum), olje av skallet på Citrus junos, 
olje av bladet på Melissa officinalis, olje av bladet på 
Rosmarinus officinalis (rosemarin), ekstrakt av 
frukten på Vanilla planifolia, limonen*, linalool*, 
eugenol*, geraniol*

*Naturlig forekommende oljeforbindelser


