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• Bij toepassing op de huid kan het gevoelens van 
vertrouwen, moed en geloof bevorderen.

• dōTERRA Motivate essentiële olie blend is 
geformuleerd met oliën die de zintuigen prikkelen.

• Een combinatie van essentiële olie  uit Citrus  
en Munt.

dōTERRA Motivate™

Bemoedigende samenstelling  5 ml

PRODUCTBESCHRIJVING
We hebben allemaal af en toe een beetje extra 
aanmoediging nodig, en dat is precies wat dōTERRA Motivate 
biedt! Deze frisse, schone en muntachtige blend zal het 
gevoel van vertrouwen, optimisme en vastberadenheid 
bevorderen. dōTERRA Motivate zal je helpen om je creatieve 
krachten vrij te laten stromen en de moed te vinden om in 
jezelf te geloven. Ga ervoor en leg de lat hoger - je kunt het!

TOEPASSINGEN
• Gebruik dōTERRA Motivate bij het werken aan een 

project om gemotiveerd te blijven.

• Op de huid aanbrengen voor een sportevenement of 
andere wedstrijden.

• Gebruik ‘s ochtends   voor een fantastisch begin van 
de dag.

• Breng aan op de hals of hemdkraag om een gevoel van 
vertrouwen op te wekken voor een presentatie.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Meng voor massage 5 druppels met 10 ml dragerolie. 
Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml dragerolie. 
Meng voor parfumeren 1 druppel met 10 druppels 
dragerolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

VOORZICHTIG
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts 
als je zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd 
contact met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken. 
Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten minste  
12 uur na het aanbrengen.

Ingrediënten: Mentha Piperita Pepermuntolie, Olie 
uit de schil van Citrus Clementina , Coriandrum 
Sativum Korianderzaadolie, Ocimum Basilicum 
Basilicumolie, Olie uit de schil van Citrus Junos, Olie 
uit de blaadjes van Melissa Officinalis, Olie uit de 
blaadjes van Rosmarinus Officinalis (Rozemarijn), 
Vanilla Planifolia Vruchtenextract, Limonene*, 
Linalool*, Eugenol*, Geraniol*

* Natuurlijke oliebestanddelen.


