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HLAVNÍ VÝHODY

• Při nanesení na pokožku pomáhá posílit pocity 
sebejistoty, odvahy a víry.

• Směs esenciálních olejů dōTERRA Motivate je 
tvořena oleji, které inspirují smysly.

• Je kombinací citrusových a mátových esenciálních 
olejů.

dōTERRA Motivate™

Povzbuzující směs  5 ml

POPIS PRODUKTU
Všichni čas od času potřebujeme trochu povzbuzení a to je 
právě to, co nabízí směs dōTERRA Motivate! Tato svěží, 
čistá a mátová směs ve vás posílí pocity důvěry, optimismu 
a odhodlání. dōTERRA Motivate vám pomůže osvobodit vaši 
kreativitu, a jakmile si začnete více věřit, získáte také větší 
odvahu. Dejte se do toho a zvedněte laťku – vy to 
zvládnete! 

POUŽITÍ
• Při práci na svém projektu používejte směs dōTERRA 

Motivate, abyste neztratili motivaci. 

• Použijte na pokožku před sportovní akcí nebo jinými 
soutěžemi. 

• Vtírejte ráno do chodidel pro rychlý start do nového dne.

• Naneste na šíji nebo límeček košile, abyste získali 
sebedůvěru před přednáškou.

NÁVOD K POUŽITÍ
Na masáž smíchejte 5 kapek s 10 ml nosného oleje. Na 
koupel smíchejte 5 kapek s 5 ml nosného oleje. K použití 
jako parfém smíchejte 1 kapku s 10 kapkami nosného 
oleje. Pouze k použití na pokožku.

UPOZORNĚNÍ 
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Jste-li těhotná nebo podstupujete terapii, 
poraďte se s lékařem. Zamezte styku s očima, vnitřkem uší 
a s citlivými místy na pokožce. Po aplikaci nelze pokožku 
vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu ani 
ultrafialovému záření.

Složení: olej z Mentha piperita (máta peprná), olej ze 
slupek Citrus clementina, olej ze semen Coriandrum 
sativum (koriandr), olej z Ocimum basilicum (bazalka), 
olej ze slupek Citrus junos, olej z listů Melissa 
officinalis, olej z listů Rosmarinus officinalis 
(rozmarýn), výtažek z plodů Vanilla planifolia, 
limonen*, linalool*, eugenol*, geraniol*.

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny


