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HLAVNÉ ÚČINKY

• Po nanesení na pokožku môže podporiť pocity 
sebadôvery, odvahy a viery.

• Zmes esenciálnych olejov dōTERRA Motivate 
obsahuje oleje, ktoré inšpirujú zmysly.

• Spája v sebe citrusové a mätové esenciálne oleje.

dōTERRA Motivate™

Povzbudzujúca zmes  5 ml

OPIS PRODUKTU
Všetci potrebujeme z času na čas trošku viac povzbudenia 
a presne to prináša zmes dōTERRA Motivate! dōTERRA 
Motivate vám pomôže popustiť uzdy kreativite a objaviť 
odvahu, ktorá pramení z toho, že si znovu dôverujete. 
dōTERRA Motivate vám pomôže popustiť uzdy kreativite a 
objaviť odvahu, ktorá pramení z toho, že si znovu 
dôverujete. Do toho, nastavte si latku vyššie – zvládnete to! 

POUŽITIE
• Použite zmes dōTERRA Motivate, keď pracujete na 

projekte, aby ste si udržali motiváciu. 

• Aplikujte na pokožku pred športovým podujatím či inými 
súťažami. 

• Naneste ráno, aby ste svoj deň naštartovali s novým 
prívalom energie.

• Naneste na šiju alebo golier košele, ak si chcete pred 
prezentáciou upevniť pocit sebadôvery.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na masáž, zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml základového oleja. 
Na kúpeľ, zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml základového oleja. Na 
parfumovanie, zmiešajte 1 kvapku s 10 kvapkami 
základového oleja. Len na vonkajšie použitie.

UPOZORNENIE 
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak 
ste tehotná alebo podstupujete liečbu, poraďte sa so 
svojím lekárom. Zabráňte kontaktu s očami, vnútornou 
časťou uší a citlivými časťami tela. Po aplikácii sa vyhnite 
slnečnému a UV žiareniu po dobu aspoň 12 hodín.

Zloženie: Olej Mentha piperita (mäta pieporná), olej 
zo šupky Citrus clementina, olej zo semien 
Coriandrum sativum (koriander), olej Ocimum 
basilicum (bazalka), olej zo šupky Citrus junos, olej z 
listov Melissa officinalis, olej z listov Rosmarinus 
officinalis (rozmarín), výťažok z plodov Vanilla 
planifolia, limonén*, linalool*, eugenol*, geraniol*.

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji


