
Vse besede z oznako registrirano ali zaščiteno so registrirane in zaščitene s strani dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  SL EU BraveTM PIP  280721

GLAVNI UČINKI

• V mešanici so eterična olja divje pomaranče, 
amyrisa, oljkovca in cimetove skorje združena s 
frakcioniranim kokosovim oljem.

• S svojo toplo aromo citrusov spodbuja čute in ko jo 
nanesete topično spodbuja občutke samozavesti, 
poguma in zaupanja vase.

• Mešanica je bila zasnovana za lažje obvladovanje 
občasnih občutkov negotovosti, saj vam bo v 
priročni steklenički s kroglico povrnila občutek 
poguma, ko ga boste potrebovali.

Brave™

Mešanica za pogum  10 ml
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Vsak dan začnite s samozavestjo in zaupanjem vase s 
kombinacijo mešanice Brave za pogum in treninga 
pozitivnih afirmacij. S svetlo in toplo aromo je Brave 
popolna mešanica, če se želite poživiti in opogumiti, ko se 
počutite nemotivirane. Preden se lotite velikih (ali majhnih) 
izzivov, ki vam jih prinaša življenje, mešanico Brave 
nanesite na stopala in hrbtne predele dlani. Navdahnila vas 
bo s pogumom, pozitivnim razmišljanjem in prepričanjem, 
da lahko dosežete vse. 

UPORABA
• Mešanico nanesite na zapestja za občutek poguma in 

samozavesti.

• Večkrat dnevno nanesite mešanico Brave, da spodbudite 
občutek umirjenosti.

• Svoja jutra začnite z nanosom mešanice Brave na 
stopala in tako spodbudite pozitivna čustva.

• Uporabite jo pred novimi ali drugačnimi situacijami, ali pa 
za lažji začetek dneva, saj bo v vas vzbudila pogum in 
samozavest.

• Stekleničko mešanice Brave imejte s sabo v torbici, da jo 
boste lahko kadar koli uporabili za spodbujanje pozitivnih 
občutkov.

NAVODILA ZA UPORABO
Samo za topično uporabo. Nanesite na kožo za 
odišavljenje, nego ali masažo. Mešanica je namenjena 
uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA 
Hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli. 

Sestavine: Olje kokosa (Cocos nucifera), olje iz 
pomarančne lupinice (Citrus aurantium dulcis), olje 
skorje amyrisa (Amyris balsamifera), izvleček cvetov 
dišečega oljkovca (Osmanthus fragrans), olje iz 
cimetove skorje (Cinnamomum zeylanicum), 
limonen*, geraniol*, linalol*

*Naravno prisotne oljne spojine


