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PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Stosowana miejscowo zapewnia uczucie pewności 
siebie, odwagi i wiary.

• Mieszanka olejków eterycznych dōTERRA Motivate 
została opracowana z olejków, które pobudzają 
zmysły.

• Łączy w sobie cytrusowe i miętowe olejki eteryczne.

dōTERRA Motivate™

Mieszanka motywująca  5 ml

OPIS PRODUKTU
Od czasu do czasu wszyscy potrzebujemy dodatkowej 
zachęty, a mieszanka dōTERRA Motivate dokładnie tego 
nam dostarcza! Świeża, czysta i miętowa – ta mieszanka 
będzie sprzyjać budowaniu poczucia pewności siebie, 
optymizmu i determinacji. Mieszanka dōTERRA Motivate 
pomoże Ci uwolnić kreatywność i odnaleźć w sobie odwagę, 
która pochodzi z odzyskanej wiary we własne siły. Nie wahaj 
się i podnieś sobie poprzeczkę – uda Ci się! 

UŻYCIE
• Stosuj dōTERRA Motivate podczas pracy nad projektem, 

dla utrzymania motywacji. 

• Stosuj miejscowo przed zawodami sportowymi lub innego 
rodzaju rywalizacją. 

• Stosuj rano, aby z energią rozpocząć dzień.

• Nanieś na szyję lub kołnierzyk koszuli, aby nabrać 
pewności siebie przed prezentacją.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku bazowego. 
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku bazowego. 
Perfumowanie: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
bazowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGI 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w 
ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, 
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami. 
Unikaj światła słonecznego i promieni UV przez co najmniej 
12 godzin po zastosowaniu.

Składniki: Olejek z mięty pieprzowej (Mentha 
piperita), olejek ze skórki klementynki (Citrus 
clementina), olejek z nasion kolendry (Coriandrum 
sativum), olejek z bazylii (Ocimum basilicum), olejek 
ze skórki Citrus junos, olejek z liści melisy (Melissa 
officinalis), olejek z liści rozmarynu (Rosmarinus 
officinalis), wyciąg z owoców wanilii (Vanilla planifolia), 
limonen*, linalol*, eugenol*, geraniol*.

* Naturalnie występujące związki oleju.


