dōTERRA Motivate®
Mix de Óleos Essenciais 5 mL

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Você está frustrado no trabalho? Os obstáculos têm abalado
sua confiança, apesar de seus melhores esforços? A melhor
versão você mesmo(a) ficou mais cética do que deveria
porque você depositou sua confiança no lugar errado? Então
pare, descanse e recomece com o Mix de Óleos Essenciais
cítricos e mentolados dōTERRA Motivate. O dōTERRA
Motivate ajudará você a liberar seus poderes criativos, bem
como a reencontrar a coragem que surge quando
acreditamos em nós mesmos(as). Siga em frente e eleve seu
potencial. Você consegue!

USOS
• Aplique na planta dos pés pela manhã para começar
bem o dia.
• Para manter-se motivado(a), difunda quando estiver
trabalhando em um projeto, ou quando estiver na escola.
Aplicação:
Ingredientes: Peppermint Plant, Clementine Peel,
Coriander Seed, Basil Herb, Yuzu Peel, Melissa Leaf,
Rosemary Leaf, Vanilla Bean Absolute
Descrição Aromática: Fresco, limpo, mentolado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Seu aroma promove sentimentos de confiança,
coragem e crença
• Ajuda a combater as emoções negativas de dúvida,
pessimismo e ceticismo.
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• Aplique nos pontos de pulsação antes da participação
em eventos esportivos ou em outras competições.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos,
ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a raios
UV por pelo menos 12 horas após aplicação do produto.
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue
o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo
da luz e do calor.
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