Brave™

Směs pro Odvahu 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Vkročte do každého dne s jistotou a vírou, jestliže použijete
směs pro odvahu Brave při praktikování pozitivních
afirmací. Přejíždějte kuličkou směsi Brave vzadu po šíji a po
pulsních bodech k obnově sil a pozitivního naladění. Brave
obsahuje oleje planý pomeranč, amyris, vonokvětka a
skořice odborně smíchané s frakcionovaným kokosovým
olejem a umožňuje šetrné a rychlé použití. Díky své výrazné
a hřejivé vůni je směs Brave ideální, potřebujete-li
povzbudit a dodat sílu, když cítíte, že vám chybí motivace.
Směs Brave obsahuje jedinečný esenciální olej ze dřeva
stromu amyris, který pomáhá vytvořit klidné prostředí.
Máte-li před sebou velkou (či menší) životní zkoušku,
přejeďte kuličkou Brave po chodidlech a hřbetech rukou
pro posílení odvahy a pozitivního myšlení společně s
pocitem jistoty, že dokážete zvládnout cokoli.

POUŽITÍ
• Používejte směs pro odvahu Brave pohodlně v průběhu
celého dne, abyste navodili pocity důvěry.
Složení: planý pomeranč, amyris, vonokvětka a
skořice v základu z frakcionovaného kokosového
oleje
Popis Vůní: hřejivá citrusová, květová, s
kořeněným nádechem

HLAVNÍ VÝHODY

• Směs Brave také použijte před každou novou nebo
jinou zvláštní situací, potřebujete-li si dodat odvahu a
pocit sebedůvěry.

NÁVOD K POUŽITÍ

• Povzbuzuje a oživuje smysly

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.

• Podporuje pozitivní náladu, jestliže se nanese
dozadu na šíji a na pulsní body

Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

• Posiluje pocity sebejistoty, odvahy a sebedůvěry

UPOZORNĚNÍ

Brave™

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Směs pro Odvahu 10 ml v
Kuličkovém Aplikátoru

Číslo Dílu: 60206618

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Brave PIP CS 060319

Calmer™

Zklidňující Směs 10 ml Roll-on v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Zklidňující směs Calmer podporuje atmosféru klidu a míru,
chvíle před spaním promění v mírumilovný a potěšující
zážitek. Použití směsi Calmer na chodidla a zátylek pomůže
navodit pocit uvolnění. Směs Calmer, kombinace
zklidňujících účinků esenciálních olejů levandule, kananga,
strom bódhi a heřmánek římský v pohodlné a bezpečné
formě podání společně s přínosnými hydratačními
vlastnostmi frakcionovaného esenciálního oleje, se může
stát součástí vašeho večerního rituálu. Esenciální oleje
kananga a strom bódhi, jedinečné složení směsi Calmer,
podporují pocity uvolnění. Když vaše mysl i tělo potřebují
nabrat novou sílu, naneste Calmer na zápěstí, vdechujte a
odpočívejte.

POUŽITÍ
• Přejeďte kuličkou zezadu po šíji a po hrudi, abyste
navodili pocity klidu a ztišení.

Složení: esenciální oleje levandule, kananga, strom
bódhi a heřmánek římský v základu z
frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: sladká, květová, lehce dřevitá

• Večer naneste Calmer na zápěstí svého dítěte, směs
mu pomůže, aby pocítilo slastné uvolnění.
• Před spaním naneste na chodidla, pomůže vám to,
abyste se zklidnili a připravili na spánek.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje pozitivní a pokojnou náladu
• Přináší pocity zklidnění a uvolnění celého těla

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.
Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Calmer™

Zklidňující Směs 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Číslo dílu: 60208288

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Calmer PIP CS 060319

Rescuer™

Směs pro Úlevu 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Po rušném a činorodém dni naneste směs pro úlevu
Rescuer na dětské nožky, které aby se dobře vyvíjely, si
potřebují odpočinout po běhání a zklidnit unavené svaly.
Kopaiva, levandule, máta peprná a zanthoxylum jsou
odborně smíseny s frakcionovaným kokosovým olejem, aby
přinesly zklidnění a posílily odolnost, přičemž jsou
dostatečně šetrné k citlivé pokožce. Po cvičení nebo po
dlouhém dni naplněném fyzickou námahou přejeďte
aplikátorem se směsí Rescuer po svých nohou, rukou či
ramenou, abyste navodili příjemné pocity pohody a úlevy.
Zanthoxylum, esenciální olej jedinečný pro tuto směs
dōTERRA, může pomoci zklidnit a ukonejšit. Rescuer má
osvěžující, ale i zklidňující vůni, která podporuje ztišení.

POUŽITÍ
• Naneste směs Rescuer na dětské nožky před spaním
nebo po namáhavé pohybové aktivitě.

Složení: esenciální oleje kopaiva, levandule, máta
peprná a zanthoxylum v základu z frakcionovaného
kokosového oleje
Popis Vůní: dřevitá, mátová, květová

• Pro zmírnění pocitů napětí nanášejte na spánky a
dozadu na šíji.
• Vmasírujte do pokožky ramenou, šíje a zad pro zážitek
příjemné a konejšivé pohody.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Pomáhá navodit pocity jistoty
• Příjemné a zklidňující účinky na pokožku
• Posiluje pocity vitality a pohody

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.
Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Rescuer™

Směs pro Úlevu 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Číslo dílu: 60206635

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Rescuer PIP CS 060319

Steady™

Uzemňující Směs 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Uzemňující směs Steady, skvělá pro každodenní použití
nebo dle potřeby, má decentní, lákavou a lehce ovocnou
vůni, která může pomoci posílit pocity uvolnění a klidu.
Směs Steady čerpá z jedinečných přínosů esenciálních
olejů amyris, jedle balzámová, koriandr (semeno) a
Magnolie dokonale smíchaných s frakcionovaným
kokosovým olejem, aby působila zklidňujícím účinkem na
všechny typy pokožky. Amyris a Jedle balzámová jsou
hřejivé dřevité oleje podporující pocity útěchy. Když se
cítíte přetíženi, přejeďte aplikátorem se směsí Steady po
zátylku nebo zápěstí a zhluboka se nadechněte, naleznete
tak rovnováhu. Steady je skvělá každodenní směs, která
povznáší náladu a zmírňuje podrážděnou pokožku.

POUŽITÍ
• Díky své schopnosti zklidnit pokožku a emoce se může
Steady používat ve chvílích úzkosti a tísně, kdy ztiší
mysl a upokojí tělo.
Složení: amyris, jedle balzámová, koriandr a
magnólie v základu z frakcionovaného kokosového
oleje
Popis Vůní: piniová, ovocná, lehce dřevitá

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje snahy o klidnou a vyrovnanou náladu
• Zesiluje pocit uvolnění celého těla
• Pomáhá soustředit vaši mysl na to, co je
nejdůležitější

• Použijte směs Steady k posílení pocitů klidu a míru po
celý den.
• Po dni nabitém událostmi naneste směs dozadu na šíji
nebo na chodidla k posílení pocitů vyrovnanosti.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Přejeďte kuličkou po špercích fungujících
jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo lávových
kamenech.
Použití na pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Steady™

Uzemňující Směs 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce..

Číslo dílu: 60206617

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Steady PIP CS 060419

Stronger™

Ochranná Směs 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Tato jedinečná posilující směs, obsahující oleje cedrové
dřevo, litsea, kadidlo a růže v šetrné a pohodlné formě v
kombinaci s frakcionovaným kokosovým olejem, má
výborné účinky na citlivou pokožku, a když je nejvíce
zapotřebí, zvýší psychickou odolnost. Litsea, jedna z
hlavních složek ve směsi Stronger, pomáhá udržet zdravou
a čistou pleť. Výrazná a povznášející vůně směsi Stronger
osvěží smysly a je ideální směsí pro každodenní
psychickou odolnost nebo pro dny, kdy se necítíte nejlépe.
Stronger jakožto směs olejů ze dřeva a květů lze označit
za dokonalou směs esenciálních olejů pro zdravou
pokožku ke každodennímu použití.

POUŽITÍ
• Když je pokožka přepjatá, použijte Stronger jako
pomocníka ke zklidnění a příjemnému pocitu pokožky,
přičemž současně posílíte její zdravý vzhled.

Složení: cedrové dřevo, litsea, ladidlo a růže v
základu z frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: výrazná, ostrá citronová, lehce
bylinková

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje jasnou a zdravím kypící pleť
• Zmírňuje občasné podráždění pokožky
• Svou výraznou vůní povznáší náladu
• Posiluje pocity dobré pohody a vitality

• Přejíždějte kuličkou aplikátoru po rukou, kolenou a
chodidlech po dlouhém, fyzicky náročném dni.
• Stronger je skvělá směs, kterou je třeba mít po ruce
při namáhavých činnostech, protože pomáhá zklidnit
pokožku.
• Když je venku sychravo ohrožující zdraví, použijte
Stronger, abyste posílili pocit dobré pohody a vitality.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Přejeďte kuličkou po špercích fungujících
jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo lávových
kamenech.
Použití na pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Stronger™

Ochranná Směs 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce..

Číslo dílu: 60206654

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Stronger PIP CS 060419

Tamer™

Směs pro dobré trávení 10 ml Roll-on v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Ať už jste doma nebo na cestách, Směs pro dobré trávení
Tamer je nepostradatelnou směsí, kterou je dobré mít po
ruce! Tamer nabízí jedinečné přínosy esenciálních olejů
CPTG™, jako je Máta klasnatá, Máta japonská a Zázvor,
v základu z frakcionovaného kokosového oleje dōTERRA.
Tyto oleje společně pomáhají přinést úlevu po snědení
velkého jídla. Směs Tamer, která je součástí Kolekce
dōTERRA pro děti, je ideální pro děti i dospělé.

POUŽITÍ
• Mějte Směs pro dobré trávení Tamer po ruce v kabelce,
kufříku či batůžku dítěte pro cílenou úlevu na cestách.
• Mějte tuto směs po ruce při letu nebo na cestách jako
praktickou podporu v případě náhlé potřeby.
• Po snědení velkého jídla naneste na žaludek nebo na
chodidla.
• Žaludeční potíže? Vychutnejte si uklidňující masáž břicha
se směsí Tamer.
Popis vůní: kořeněná, sladká, mátová

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Zklidňující vůně vám může pomoci poskytnout
cílenou úlevu, když ji potřebujete nejvíce.
• Umožňuje uklidňující masáž břicha.
• Při naředění frakcionovaným kokosovým olejem
dōTERRA je ideální směsí pro děti i osoby s citlivou
pokožkou.
• Snadno se nanáší na potřebná místa pomocí
praktického kuličkového aplikátoru.

Aromatické: Přejeďte kuličkou po špercích fungujících jako
difuzéry, po přírodním dolomitu nebo lávových kamenech.
Zevní použití na pokožku: Naneste na požadované místo.
Určeno k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Tamer™

Směs pro dobré trávení
10 ml Roll-on v Kuličkovém Aplikátoru

Kód produktu: 60210289

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti dōTERRA Holdings, LLC.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC Tamer™ PIP CS 042120

Thinker™

Směs na Soustředění 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Směs na soustředění Thinker, ideální pro každého a pro
každodenní použití, je optimálním pomocníkem v prostředí,
které je plné rušivých podnětů.Thinker, jejímž posláním je
posílit schopnost udržet bdělou a jasnou mysl, je skvělým
společníkem v situacích, kdy je nutné udržet pozornost a
soustředit se. Thinker je přírodní prostředek, jak se cítit
bdělejší, díky svému složení esenciálních olejů vetiver, máta
peprná, mandarinka klementina a rozmarýn v dokonalé
kombinaci s frakcionovaným kokosovým olejem vhodným
pro citlivou pokožku. Přejeďte kuličkou směsí Thinker po
spáncích, zápěstí a vzadu po šíji, pomůže vám vnést jasno
do konkrétní situace. Díky povznášejícím přínosům
Mandarinky klementiny Thinker pomáhá podpořit snahu
vytrvat v rozdělané práci. Unikátní aroma, bylinkové a
nasládlé, pomáhá vyjasnit nepřehledné a zmatené situace.
Abyste vytvořili nápomocné a pozitivní prostředí pro větší
kreativitu a soustředěnost, zařaďte Thinker do svého
každodenního studijního režimu.
Složení: vetiver, máta peprná, mandarinka
klementina a rozmarýn v základu z frakcionovaného
kokosového oleje
Popis Vůní: zemitá, mátová, bylinková

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje úsilí, například u dětí s obtížemi udržet
pozornost a setrvat v činnosti
• Vštěpuje umění bdělé mysli
• Posiluje pocity víry

POUŽITÍ
• Mějte Thinker po ruce ve své kabelce nebo v batůžku
dítěte a naneste směs odpoledne pro zajištění
pozornosti a vytrvalosti při plnění úkolů.
• Použijte Thinker, když potřebujete pozitivní vzpruhu.
• Když použijete směs Thinker při učení, napomůžete
vstřebání učiva a podpoříte kreativitu.
• Přejeďte kuličkou po zápěstí nebo rukou a vdechujte,
posílíte jasnou mysl.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Přejeďte kuličkou po špercích fungujících
jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo lávových kamenech.

Thinker™

Směs na Soustředění
10 ml v Kuličkovém Aplikátoru

Číslo dílu: 60208301

Použití na pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Thinker PIP CS 060419

