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PRIMÆRE FORDELE

• Kan fremme følelsen af selvtillid, mod og tro, når 
den påføres udvortes.

• Den æteriske olieblanding dōTERRA Motivate er 
sammensat af olier, som inspirerer sanserne.

• Kombinerer æteriske olier fra citrus og mynte.

dōTERRA Motivate™

Opmuntrende Blanding 5 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
Vi har alle sammen brug for lidt ekstra opmuntring af og til, 
og dōTERRA Motivate giver lige præcis det! Denne blanding 
er frisk, ren og mynteagtig og vil fremme følelser af 
selvtillid, optimisme og beslutsomhed. dōTERRA Motivate 
vil hjælpe dig med at slippe dine kreative kræfter løs og 
finde det mod, der kommer af at tro på dig selv igen. Gå til 
den, og hæv overliggeren – du kan gøre det! 

ANVENDELSER
• Brug dōTERRA Motivate, når du arbejder på et projekt, 

for at holde dig motiveret. 

• Brug den udvortes inden en sportsbegivenhed eller 
andre konkurrencer. 

• Kom olien på under fødderne om morgenen for at sætte 
gang i din dag.

• Påfør på hals eller flip for at vække følelsen af 
selvsikkerhed før en præsentation.

BRUGSANVISNING
Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage. Bland 5 
dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe med 10 
dråber bærerolie til parfumering. Kun til udvortes brug.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller i behandling. 
Undgå øjne, indre øre og følsomme områder. Undgå sollys 
og UV-stråler i mindst 12 timer efter påføring.

Ingredienser: Mentha Piperita (pebermynte) olie, 
Citrus Clementina olie fra skal, Coriandrum Sativum 
(korianderfrø) frøolie, Ocimum Basilicum (basilikum) 
olie, Citrus Junos olie fra skal, Melissa Officinalis olie 
fra blad, Rosmarinus Officinalis (rosemarin) olie fra 
blad, Vanilla Planifolia frugtekstrakt, limonene*, 
linalool*, eugenol*, geraniol*.

*Naturligt forekommende olieforbindelser


