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Brave™

Moedgevende Mix 10 ml roller

Artikelnummer: 60206618

PRIMAIRE VOORDELEN

• Stimuleert en verkwikt de zintuigen

• Breng achter in de nek en op de polsen aan voor 
het ondersteunen van een positief humeur

• Bevordert een gevoel van vertrouwen, moed en 
geloof in uzelf

Ingrediënten: Wilde sinaasappel, amyris, 
osmanthus en kaneel in een basis van 
gefractioneerde kokosolie

Aromatische Beschrijving: warme citrus, 
bloemig, iets kruidig

Brave™

Moedgevende Mix 10 ml roller
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
Begin elke dag vol vertrouwen en geloof door de Brave 
Moedgevende Mix te combineren met jouw positieve 
bevestigingen. Sta uzelf toe te resetten met positieve 
gevoelens door Brave achter in de nek en over de polsen te 
rollen. Brave combineert wilde sinaasappel, amyris, 
osmanthus en kaneelschors in een zachte, snelle 
aanbrengmethode die vakkundig is gemixt met 
gefractioneerde kokosolie. Het vrolijke, warme aroma van 
Brave is de perfecte mix om te verkwikken en kracht te 
geven als u zichzelf ongemotiveerd voelt. Brave helpt een 
kalme omgeving te bevorderen dankzij de unieke essentiële 
olie van amyrishout. Voordat u aan de slag gaat met grote 
(of kleine) uitdagingen in het leven rolt u Brave onder uw 
voeten en over de rug van uw handen voor moed en 
positiviteit, met de geruststelling dat u alles kunt bereiken.

GEBRUIK
• Gebruik de Brave Moedgevende Mix gedurende de dag 

om gevoelens van geloof te bevorderen.

• Gebruik Brave voor nieuwe of andere situaties om 
gevoelens van moed en vertrouwen te bevorderen. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatisch gebruik: rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Topisch gebruik: breng aan op het gewenste gebied. 
Gebruik onder toezicht van een volwassene

WAARSCHUWINGEN 
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid . Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts.Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.
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PRIMAIRE VOORDELEN

• Bevordert een positief en kalm humeur

• Bevordert kalmerende en ontspannende 
gevoelens in het lichaam

Calmer™

Rustgevende Mix 10 ml roller

Artikelnummer: 60208288

Calmer™

Rustgevende Mix  10 ml roller
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Ingrediënten: lavendel, cananga, boeddha hout en 
romeinse kamille essentiële oliën in een basis van 
gefractioneerde kokosolie

Aromatische Beschrijving: zoet, bloemig, 
zacht houtig

PRODUCTBESCHRIJVING
Calmer Rustgevende Mix bevordert een serene atmosfeer 
zodat het naar slapen gaan een rustige en welkome ervaring 
wordt. Rol Calmer over de onderkant van de voeten en in de 
nek voor een ontspannen gevoel. Calmer kan worden 
gebruikt als onderdeel van uw avondritueel en combineert 
de verzachtende eigenschappen van lavendel, cananga, 
boeddha hout en romeinse kamille essentiële oliën in een 
handige en veilige aanbrengmethode, samen met de 
hydraterende voordelen van gefractioneerde kokosolie. 
Cananga en boeddha hout essentiële oliën, uniek in Calmer, 
bevorderen gevoelens van ontspanning. Als het tijd is om uw 
lichaam en geest te laten herstellen, breng dan Calmer aan 
op uw polsen, adem diep in en ontspan.

GEBRUIK
• Rol achter in de nek en op de borst voor het 

bevorderen van kalme, verzachtende gevoelens.

• Breng Calmer aan op de polsen van uw kind aan het 
einde van de dag voor het bevorderen van 
ontspannende gevoelens.

• Breng voor het slapen gaan onder de voeten aan om 
tot rust te komen voordat u gaat slapen. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatische gebruik: rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Topisch gebruik: breng aan op het gewenste gebied. 
Gebruik onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN 
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.



PRIMAIRE VOORDELEN
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Rescuer™

Kalmerende Mix 10 ml roller

Artikelnummer: 60206635

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Rescuer™

Kalmerende Mix  10 ml roller roller

PRODUCTBESCHRIJVING
Breng na een drukke dag of activiteit Rescuer Kalmerende 
Mix aan voor een ontspannende sensatie en groeipijnen in 
kinderbeentjes te helpen verzachten. Copaiba, lavendel, 
groene munt en zanthoxylum zijn vakkundig gecombineerd 
met gefractioneerde kokosolie om te kalmeren en 
weerbaarheid te bevorderen, maar zijn toch zacht genoeg 
voor de gevoelige huid. Rol Rescuer over uw benen, handen 
of schouders na een workout, een lange dag of een fysieke 
activiteit voor comfort en ontspanning. Zanthoxylum, een 
essentiële olie die exclusief in deze dōTERRA mix zit, kan 
helpen bij het kalmeren en verzachten. Rescuer heeft een 
fris, maar toch kalmerend aroma dat kalmerende 
ondersteuning biedt.

GEBRUIK
• Rol Rescuer over groeiende kinderbeentjes voor het 

slapen gaan of na een stevige activiteit.

• Breng aan op de slapen of achter in de nek om 
gevoelens van spanning te verminderen.

• Masseer in op de schouders, de hals en achter in de 
nek voor een, kalmerende, verzachtende ervaring. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatisch gebruik: rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Topisch gebruik: Breng aan op het gewenste gebied. 
Gebruik onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, binnenkant van de oren, Vermijd contact met 
de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.

• Helpt bij het creëren van geruststellende gevoelens

• Kalmerend en verzachtend voor de huid

• Ondersteunt gevoelens van vitaliteit en comfort

Ingrediënten: copaiba, lavendel, groene munt en 
zanthoxylum essentiële oliën in een basis van 
gefractioneerde kokosolie

Aromatische beschrijving: houtig, munt, 
bloemig



• Ondersteunt een kalme, gebalanceerde 
gemoedstoestand

• Bevordert een gevoel van ontspanning in het hele 
lichaam

• Helpt uw geest te focussen op dat wat het 
belangrijkste is

PRIMAIRE VOORDELEN

PRODUCT INFORMATIE PAGINA
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Steady™

Aardende Mix  10 ml roller

Artikelnummer: 60206617

Ingrediënten: amyris, balsem spar, koriander en 
magnolia in een basis van gefractioneerde kokosolie

Aromatische Beschrijving: dennennaalden, 
fruitig, zacht houtachtig

Steady™

Aardende Mix  10 ml roller

PRODUCTBESCHRIJVING
Steady Aardende Mix is perfect voor dagelijks gebruik of 
naar wens, en heeft een zacht, uitnodigend, iets fruitig 
aroma dat kan helpen bij het bevorderen van 
ontspannende en kalme gevoelens. Steady biedt de 
unieke voordelen van essentiële oliën zoals amyris, 
balsemspar, koriander en magnolia die perfect zijn 
gecombineerd met gefractioneerde kokosolie voor een 
kalmerend effect voor alle huidtypes. Amyris en 
balsemspar zijn warme houtoliën die gevoelens van 
geruststelling bevorderen. Als u zich overweldigd voelt, rol 
dan Steady in uw nek of op uw polsen, adem diep in en 
vind balans in uw gemoedstoestand. Steady is 
verzachtend voor de huid en verkwikkend en is daarom 
een geweldige mix voor elke dag.

TOEPASSINGEN
• Steady kalmeert de huid en emoties, en kan bij angst 

de geest kalmeren en het lichaam verzachten.

• Gebruik Steady voor het bevorderen van rust 
gedurende de dag.

• Breng aan achter in de nek of onder de voeten na een 
drukke dag of het bevorderen van gevoelens van 
balans. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatisch Gebruik: Rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Op de Huid: Breng aan op het gewenste gebied. Gebruik 
onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN 
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.
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Stronger™

Beschermende Mix 10 ml roller

Artikelnummer: 60206654

• Bevordert een egale, gezond uitziende huid

• Verzacht bij incidentele huidirritaties

• Verkwikt het humeur met een vrolijke geur

• Bevordert gevoelens van welzijn en vitaliteit

PRIMAIRE VOORDELEN

Ingrediënten: cederhout, litsea, wierook en roos in 
een basis van gefractioneerde kokosolie

Aromatische beschrijving: vrolijk, scherpe 
citrus, licht kruidig

Stronger™

Beschermende Mix  10 ml roller
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
Deze unieke, ondersteunende mix met cederhout, litsea, 
wierook en roos in een zacht, handig formaat 
gecombineerd met gefractioneerde kokosolie is perfect 
voor de gevoelige huid en biedt een gevoel van 
weerbaarheid als U dit het meest nodig hebt. Litsea, een 
van de hoofdingrediënten in Stronger, helpt de huid er 
gezond en egaal uit te laten zien. Het vrolijke, 
verkwikkende aroma van Stronger is verfrissend voor de 
zintuigen en werkt als de perfecte mix voor dagelijkse 
weerbaarheid of wanneer U ZICH niet geweldig voelt. 
Stronger werkt perfect als essentiële olie mix voor elke 
dag een gezonde huid dankzij de combinatie van hout- en 
bloemenoliën.

GEBRUIK
• Gebruik Stronger bij een onrustige huid om de huid te 

helpen verzachten, te kalmeren en een gezonde 
uitstraling te bevorderen.

• Rol over handen, knieën en voeten na een lange dag van 
activiteit.

• Stronger is een geweldige mix om bij de hand te 
hebben tijdens stevige activiteiten voor het verzachten 
van de huid.

• Gebruik Stronger voor het bevorderen van gevoelens 
van welzijn en vitaliteit als negatieve invloeden van de 
omgeving groot zijn. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatisch gebruik: rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Topisch gebruik: Breng aan op het gewenste gebied. 
Gebruik onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.
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Tamer™
Spijsverterings Blend 
10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60210289

PRODUCTBESCHRIJVING
Of je nu dichtbij of ver van huis bent, de Tamer 
Spijsverterings Blend is een must-have blend om bij de 
hand te hebben! Tamer bevat de unieke voordelen van 
CPTG™ essentiële oliën zoals Groenemunt, Japanse 
Pepermunt en Gember in een basis van dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolile. Samen helpen deze oliën om 
comfort te bieden na het eten van een grote maaltijd. 
Tamer, onderdeel van de dōTERRA Kids Collection, is ideaal 
voor zowel kinderen als volwassenen.

TOEPASSINGEN
• Bewaar de Tamer Spijsverterings Blend binnen 

handbereik in je handtas of de rugtas van je kind voor 
doelgerichte ondersteuning onderweg.

• Houd binnen handbereik tijdens het vliegen of reizen 
voor snelle, handige ondersteuning.

• Breng na het eten van een zware maaltijd aan op de buik 
of onder de voeten.

• Maagklachten? Geniet van een verzachtende buikmassage 
met Tamer.

GEBRUIKSAANWIJZING
Aromatisch: Rol over een verstuifsierraad, natuurlijk 
dolomiet of lavastenen voor verstuiven.

Op de huid: Breng aan op het gewenste gebied. Gebruik 
onder toezicht van een volwassene.

VOORZICHTIG
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Indien je onder 
behandeling bent van een arts, raadpleeg dan eerst jouw 
arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren, 
mond en gevoelige gebieden. 

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

Aromatische beschrijving: kruidig, zoet, 
muntachtig

• Kalmerend aroma kan helpen doelgerichte 
ondersteuning te bieden wanneer je die het meest 
nodig hebt.

• Biedt een verzachtend effect bij een buikmassage.

• Deze blend is verdund met dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolie, wat ‘m perfect maakt 
voor kinderen en iedereen met een gevoelige huid.

• Eenvoudig aan te brengen op de doelgebieden met 
de handige roller.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP NL  042120

Tamer™

Spijsverterings Blend  10 ml Roll-on
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Thinker™

Focus Mix 10 ml roller

Artikelnummer: 60208301

PRIMAIRE VOORDELEN

• Biedt ondersteuning als u het lastig vindt om de 
aandacht ergens bij te houden en gefocust te blijven 
op één taak

• Bevordert een gevoel van alertheid

• Bevordert een gevoel van geloof

Ingrediënten: vetiver, pepermunt, clementine en 
rozemarijn in een basis van gefractioneerde kokosolie

Aromatische Beschrijving: aards, muntig, 
kruidig

Thinker™

Focus Mix  10 ml roller
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
Thinker Focus Mix is ideaal voor iedereen en voor 
dagelijks gebruik en is de optimale ondersteuning als 
afleiding groot is. Thinker is de perfecte steun voor als u 
zich moet focussen en concentreren, en is ontwikkeld om 
een gevoel van alertheid en helderheid te bevorderen. 
Thinker is een natuurlijk manier om u alerter te voelen, 
met vetiver, pepermunt, clementine en rozemarijn, perfect 
gecombineerd met gefractioneerde kokosolie voor de 
gevoelige huid. Rol Thinker overuwslapen, polsen en 
achter in de nek om een gevoel van helderheid te geven. 
Thinker gebruikt de verkwikkende voordelen van 
clementine om focus te ondersteunen. Het unieke, 
kruidige en iets zoete aroma helpt gevoelens van 
helderheid tijdens verwarrende momenten bevorderen. 
Voeg Thinker toe aan uw dagelijkse leermoment voor het 
creëren van een ondersteunende, positieve omgeving, en 
meer creativiteit en focus.

GEBRUIK
• Houd Thinker bij de hand in uw tas of de rugzak van 

uw kind en breng in de namiddag aan om bij uw taak 
en gefocust te blijven.

• Gebruik Thinker als uw een positiviteitsboost nodig 
hebt.

• Bevorder leren en ondersteunt creativiteit door Thinker 
tijdens het studeren aan te brengen. 

• Rol over de polsen of handen en inhaleer voor een 
heldere gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aromatisch gebruik: Rol over een vernevelsierraad, 
natuurlijk dolomiet of lavastenen voor vernevelen.

Topisch gebruik: Breng aan op het gewenste gebied. 
Gebruik onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN 
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.
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