Brave™

Courage Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Start hver dag med selvtillid og overbevisning ved at
kombinere Brave Modgivende Blanding med dine øvelser i
positiv bekræftelse. Giv dig selv mulighed for at genstarte
med positive følelser ved at rulle Brave i nakken og på
pulspunkter. Brave kombinerer vild appelsin, amyris,
osmanthus og kanel i en mild og hurtig påføringsmetode,
som er perfekt blandet med fraktioneret kokosolie.
Med en lys og varm aroma er Brave den perfekte blanding
til at kvikke dig op og styrke dig selv, når du føler dig
umotiveret. Brave indeholder den unikke æteriske olie fra
amyris-træ og hjælper med at fremme rolige omgivelser.
Rul Brave på under fødderne og bag på hænderne, inden
du skal takle livets store (eller små) øjeblikke, for at skabe
mod, positivitet og en sikkerhed om, at du kan opnå alt.

ANVENDELSER
• Brug trygt Brave Modgivende Blanding hele dagen for at
fremme følelser af troen på dig selv.
Ingredienser: Vild appelsin, amyris, osmanthus og
kanel kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Varm citrus,
blomsteragtig, let krydret

PRIMÆRE FORDELE
• Energigivende og styrkende for sanserne
• Støtter et positivt humør ved påføring i nakken og
på pulspunkter
• Fremmer følelser af selvtillid, mod og tro på en selv

• Brug Brave inden nye og anderledes situationer for at
fremme følelser af mod og selvtillid.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres på det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

ADVARSLER
Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre ører
og sensitive områder.

Brave™

Courage Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206618

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC
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Calmer™

Restful Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PPRODUKTBESKRIVELSE
Calmer Afslappende Blanding fremmer en rolig atmosfære,
hvilket gør sengetiden til en fredfyldt og velkommen
oplevelse. Ved at rulle Calmer under fødderne og i nakken
hjælper den dig med at slappe af. Ved at kombinerer de
lindrende egenskaber fra de æteriske olier lavendel,
cananga, buddha wood og romersk kamille på en praktisk
og sikker måde, samt de fugtighedsgivende fordele til
huden fra fraktioneret kokosolie, kan Calmer anvendes
som en del af dit aftenrituale. De æteriske olier cananga og
buddah wood, som er unikke for Calmer, fremmer følelser
af afslapning. Når det er tid til at forny dit sind og din krop,
så påfør Calmer på dine håndled, træk vejret, og slap af.

ANVENDELSER
• Rul den i nakken og på brystkassen for at fremme
rolige og lindrende følelser.
• Påfør Calmer på dit barns håndled om aftenen for at
hjælpe med at fremme afslappende følelser.
Ingredienser: Æteriske olier fra lavendel,
cananga, buddha wood og romersk kamille
kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Sød, blomsteragtig, mildt
træagtig

PRIMÆRE FORDELE

• Påføres under fødderne ved sengetid for at falde til ro,
inden du skal sove.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres på det ønskede område.

• Fremmer et positivt og roligt humør
• Giver en beroligende og afslappende
fornemmelse i hele kroppen

CAUTIONS
Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre ører
og sensitive områder.

Calmer™

Restful Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206632

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC
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Rescuer™

Soothing Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Påfør Rescue Lindrende Blanding efter en lang dag fyldt
med aktiviteter for en afslappende fornemmelser og for at
hjælpe med at lindre børns vokseværk. Copaiba, lavendel,
grøn mynte og tandved er perfekt kombineret med
fraktioneret kokosolie for at lindre og fremme
modstandsdygtighed, men er samtidig mild nok til sensitiv
hud. Rul Rescuer på dine ben, hænder eller skuldre efter
sport træning eller en lang dag med fysiske aktiviteter for
en beroligende og aflastende hjælp. Tandved er en æterisk
olie, som er unik for denne blanding fra dōTERRA. Den kan
hjælpe med at berolige og lindre.
Rescuer har en frisk, men afslappende aroma, som giver
en lindrende støtte.

ANVENDELSER
• Rul Rescuer på benene af børn med vokseværks inden
sengetid eller efter anstrengende aktiviteter.

Ingredienser: Æteriske olier fra copaiba, lavendel,
grøn mynte og tandved kombineret med
fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Træagtig, mynteagtig,
blomsteragtig

• Påføres tindinger og nakken for at reducere
spændingsfornemmelser.
• Kan masseres på skuldre, nakke og ryg for en
beroligende og lindrende oplevelse.

BRUGSVEJLEDNING

PRIMÆRE FORDELE

Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.

• Hjælper med at skabe følelser af sikkerhed

Udvortes brug: Påføres det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

• Trøstende og beroligende for huden
• Støtter følelser af vitalitet og komfort

ADVARSLER
Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.
Mulig hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk
behandling, skal du konsultere din læge. Undgå kontakt
med øjne, indre ører og sensitive områder.

Rescuer™

Soothing Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206635

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC
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Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Steady Beroligende Blanding er perfekt til daglig brug eller
ved behov og har en blød, inviterende og en smule
frugtagtig aroma, som kan hjælpe med at fremme følelser
af afslapning og ro. Steady trækker på de unikke fordele fra
de æteriske olier fra amyris, balsam-gran, koriander og
magnolie, der er perfekt blandet med fraktioneret kokosolie
for at give en beroligende effekt, som er perfekt til alle
hudtyper. Amyris og balsam-gran er varme træolier, som
fremmer beroligende følelser. Når du føler dig overvældet,
så rul Steady i nakken eller på håndleddene, og tag en dyb
indånding, så du kan finde balancen igen. Steady er en
fantastisk blanding, som kan bruges hver dag og er
opløftende og lindrende for huden.

ANVENDELSER
• Steady er beroligende for huden og følelser og kan
bruges i perioder med problemer til at berolige sindet
og lindre kroppen.
Ingredienser: Amyris, balsam-gran, koriander og
magnolie kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Fyrretræsagtig,
frugtagtig, let træagtig

PRIMÆRE FORDELE
• Støtter bestræbelser for at have et roligt og
afbalanceret humør
• Fremmer en følelse af afslapning i hele kroppen

• Brug Steady for at fremme følelser af ro i løbet af
dagen.
• Påfør i nakken eller under fødderne efter en dag med
mange aktiviteter for at booste følelsen af balance.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

• Hjælper dig med at fokusere på det, der er allermest
vigtigt

ADVARSLER

Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206617

Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.
Mulig hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk
behandling, skal du konsultere din læge.
Undgå kontakt med øjne, indre ører og sensitive områder.

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Steady PIP DA 061219

Stronger™

Protective Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Med en blanding af cedertræ, litsea, frankincense og
rose, i et mildt og praktiskt format kombineret med
kokosolie, er denne unikt støttende blanding perfekt til
følsom hud og fremmer fornemmelsen af elasticitet, når
du har mest brug for det. Litsea, en af
hovedingredienserne i Stronger, hjælper med at fremme
en hud, som ser sund og ren ud. Strongers klare og
opløftende aroma er opfriskende for sanserne og virker
som den perfekte blanding til daglig modstandsdygtighed,
eller når du ikke føler dig på toppen. Med blandingen af
træ- og blomsteragtige olier fungerer Stronger som den
perfekte æteriske olieblanding til sund hud.

ANVENDELSER
• Når huden har problemer, kan du bruge Stronger til at
lindre og berolige huden, mens den fremmer et sundt
udseende.

Ingredienser: Cedertræ, litsea, frankincense og
rose kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Lys, skarpt citrusagtig,
let urteagtig

PRIMÆRE FORDELE
• Fremmer en klar og sund hud
• Beroliger lejlighedsvise hudirritationer
• Løfter humøret med en klar duft
• Fremmer følelser af velvære og vitalitet

• Rul den på hænder, knæ og fødder efter en lang dag
med masser af aktiviteter.
• Stronger er en god blanding at have ved hånden til at
lindre huden under langvarige aktiviteter.
• Når der er mange miljømæssige trusler, så brug Stronger
til at fremme følelser af velvære og vitalitet.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres på det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

ADVARSLER

Stronger™

Protective Blend 10 ml Roll-on

Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre ører
og sensitive områder.

Varenummer: 60206654

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Stronger PIP DA 061219

Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Thinker Fokuserende Blanding er ideel til alle og til daglig
brug som optimal støtte, når distraktionerne er mange.
Thinker er designet til at fremme en fornemmelse af
opmærksomhed og klarhed, og er det perfekte middel,
når det er tid til at fokusere og koncentrere sig.
Den perfekte kombination af vetiver, pebermynte,
klementin, rosmarin og fraktioneret kokosolie til følsom
hud. Thinker er en naturlig måde at føle sig mere kvik på.
Rul Thinker på dine tindinger, håndled og i nakken for at
hjælpe med at give en fornemmelse af klarhed til den
forestående situation. Ved at omfavne de opløftende
fordele med klementin hjælper Thinker med at støtte
bestræbelser om at blive på opgaven. Den unikke
urteagtige og lidt søde aroma hjælper med at fremme
følelser af klarhed i perioder med forvirring.
Brug Thinker i din daglig læringspraksis for til at skabe et
støttende og positivt miljø, for øget kreativitet og fokus.

ANVENDELSER
Ingredienser: Vetiver, pebermynte, klementin og
rosmarin kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Jordagtig, mynteagtig,
urteagtig

PRIMÆRE FORDELE
• Støtter bestræbelser på at være opmærksom og
blive på opgaven

• Hav Thinker ved hånden i din taske eller dit barns
rygsæk, og påfør den om eftermiddagen, så du kan
holde fokus og blive på opgaven.
• Brug Thinker, når du har brug for et positivt boost.
• Ideel til påføring ved lektielæsning, da Thinker
fremmer læring og støtter kreativitet.
• Rul på håndled eller på hænderne, træk vejret dybt for
at fremme en følelse af klarhed.

• Vækker en følelse af at være opmærksom
• Fremmer følelser af tillid

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on

ADVARSLER

Varenummer: 60206633

Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre ører
og sensitive områder.

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC
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