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Brave™

Courage Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60206618

ENSISIJAISET HYÖDYT

• Energisoiva ja aisteja virkistävä

• Niskaan ja pulssipisteisiin lisättynä tukee 
positiivista mielialaa

• Edistää itsevarmuutta, rohkeutta ja uskoa omaan 
itseen

Ainesosat: villiappelsiini, amyris, osmanthus ja 
kaneli fraktioidussa kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: lämpimän sitruksinen, 
kukkainen, heikosti mausteinen

Brave™

Courage Blend  10 ml Roll-on
TUOTETIETOSIVU

TUOTEKUVAUS
Aloita jokainen päivä itsevarmana ja rohkeana yhdistämällä 
Brave Courage Blend positiivisiin mielikuvaharjoitteisiin. 
Nollaa ajatuksesi positiivisilla tunteilla ja pyöräyttämällä 
Brave-sekoitusta niskaan ja pulssipisteisiin. Brave yhdistää 
villiappelsiinin, amyriksen, osmanthuksen ja kanelinkuoren 
asiantuntevasti sekoitettuna fraktioituun kookosöljyyn 
hellävaraiseksi ja nopeakäyttöiseksi tuotteeksi. Inspiroivan 
ja lämpimän tuoksunsa ansiosta Brave on täydellinen 
sekoitus virkistykseksi ja voimistukseksi, kun kaipaat 
motivaatiota. Amyris-puun ainutlaatuisen eteerisen öljyn 
ominaisuuksien ansiosta Brave auttaa luomaan rauhallista 
tunnelmaa. Pyöräytä Brave-sekoitusta jalkapohjiin ja 
kämmenselkiin ennen elämän suuria (tai pieniä) tärkeitä 
hetkiä vahvistaaksesi rohkeutta, positiivisuutta ja uskoa 
siihen, että pystyt saavuttamaan tavoitteesi.

KÄYTTÖ
• Voit miellyttävästi käyttää Brave Courage Blend 

-sekoitusta koko päivän itseluottamuksesi 
vahvistukseksi.

• Käytä Bravea ennen uusia tai erilaisia tilanteita 
edistämään rohkeuden ja itseluottamuksen tunteita. 

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Vältä tuotteen joutumista silmiin, 
korvien sisään, suuhun ja herkille alueille. Jos olet 
raskaana, imetät tai olet lääkärinhoidossa, keskustele 
käytöstä lääkärin kanssa.
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ENSISIJAISET HYÖDYT

• Edistää myönteistä ja rauhallista tunnelmaa

• Luo rauhoittavia ja rentouttavia tunteita koko 
kehoon

Calmer™

Restful Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60208288

Calmer™

Restful Blend  10 ml Roll-on
TUOTETIETOSIVU

Ainesosat: laventelin, tuoksuilangian, Eremophila 
mitchellii -kasvin ja jalosauramon eteeriset öljyt 
fraktioidussa kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: makea, kukkainen, 
pehmeän puinen

TUOTEKUVAUS
Calmer Restful Blend edistää seesteistä tunnelmaa ja 
tekee nukkumaanmenosta rauhallisen ja odotetun 
kokemuksen. Calmer-sekoituksen pyöräyttäminen 
jalkapohjiin ja niskaan auttaa rentoutumisessa. Laventelin, 
tuoksuilangian, Eremophila mitchellii -kasvin ja 
jalosauramon eteeristen öljyjen rauhoittavat ominaisuudet 
yhdistyvät kätevään ja turvalliseen annostelumenetelmään 
sekä fraktioidun kookosöljyn ihoa kosteuttaviin hyötyihin. 
Voit käyttää Calmer-sekoitusta osana jokailtaisia rituaaleja. 
Calmer-sekoituksen ainutlaatuinen yhdistelmä 
tuoksuilangian ja Eremophila mitchellii -kasvin eteerisiä 
öljyjä edistää rentoutumista. Kun kaipaat mieltä ja kehoa 
palauttavaa kokemusta, levitä Calmer-sekoitusta ranteisiin, 
hengitä ja rentoudu.

KÄYTTÖ
• Pyöräytä niskaan ja rintaan edistämään rauhallisia ja 

levollisia tunteita.

• Levitä Calmer-sekoitusta lapsesi ranteisiin päivän 
päätteeksi edistämään rentoutumista.

• Levitä jalkapohjiin nukkumaan mennessä, jotta voit 
rentoutua ennen nukahtamista. 

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin, korvien sisään, suuhun ja herkille 
alueille.



ENSISIJAISET HYÖDYT
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Rescuer™

Soothing Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60206635

TUOTETIETOSIVU

Rescuer™

Soothing Blend  10 ml Roll-on

TUOTEKUVAUS
Kiireisen päivän jälkeen voit nauttia Rescuer Soothing 
Blend -sekoituksen tuomasta rentoudesta. Se sopii myös 
rauhoittamaan kasvuikäisten lasten sääriä. Asiantuntevasti 
fraktioituun kookosöljyyn yhdistetyt copaiba, laventeli, 
viherminttu ja limopuu rauhoittavat ja edistävät 
kestävyyttä. Hellävarainen tuote herkälle iholle. Pyöräytä 
Rescuer-sekoitusta liikunnan jälkeen tai pitkän, fyysisesti 
raskaan päivän päätteeksi sääriin, käsiin tai hartioihin 
tuomaan miellyttävää ja lievittävää tuntua. Tämän 
dōTERRA-sekoituksen ainutlaatuinen eteerinen limopuuöljy 
voi rauhoittaa ja helpottaa oloa. Rescuer-sekoituksen 
raikas, mutta rauhoittava tuoksu helpottaa oloa.

KÄYTTÖ
• Pyöräytä Rescuer-sekoitusta kasvavan lapsen sääriin 

ennen nukkumaanmenoa tai rankan liikunnan jälkeen.

• Levitä ohimoille ja niskaan lievittämään jännityksen 
tunnetta.

• Hiero hartioihin, niskaan ja selkään miellyttävän ja 
helpottavan kokemuksen aikaansaamiseksi. 

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin, korvien sisään, suuhun ja herkille 
alueille.

• Auttaa luomaan varmuuden tunnetta

• Virkistävä ja rauhoittava iholle

• Tukee elinvoimaa ja mukavaa oloa

Ainesosat: copaiban, laventelin, vihermintun ja 
limopuun eteeriset öljyt fraktioidussa 
kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: puinen, minttuinen, 
kukkainen



ENSISIJAISET HYÖDYT

TUOTETIETOSIVU

• Tukee rauhallista ja tasapainoista mielialaa

• Edistää koko kehon rentoutumista

• Auttaa keskittymään tärkeisiin asioihin

Kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Steady PIP FI  061719

Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60206617

Ainesosat: amyris, palsamipihta, korianteri ja 
magnolia fraktioidussa kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: mäntyinen, 
hedelmäinen, pehmeän puinen

Steady™

Grounding Blend  10 ml Roll-on

TUOTEKUVAUS
Täydellisesti päivittäin tai tarpeen mukaan käytettäväksi 
sopivan Steady Grounding Blend -sekoituksen tuoksu on 
pehmeä, kutsuva ja lievästi hedelmäinen. Se voi auttaa 
edistämään rentoutumista ja rauhallisuutta. Steadyn 
vaikutus pohjautuu eteeristen öljyjen ainutlaatuisiin etuihin. 
Fraktioituun kookosöljyyn täydellisesti sekoitetut amyris, 
palsamipihta, korianteri ja magnolia tarjoavat rauhoittavan 
vaikutuksen kaikille ihotyypeille. Amyris ja palsamipihta 
ovat lämpimiä puuöljyjä, jotka edistävät rauhoittumista. 
Kun olet ylikuormittunut, pyöräytä Steady-sekoitusta 
niskaan tai ranteisiin ja hengitä syvään, jotta mielialasi 
tasapainottuu. Ihoa rauhoittava ja virkistävä Steady on 
loistava sekoitus jokaiseen päivään.

KÄYTTÖ
• Ihoa ja mielialaa rauhoittava Steady sopii 

käytettäväksi stressaavina aikoina mielen 
hiljentämiseen ja kehon rauhoittamiseen.

• Steady tuo levollisuutta koko päiväksi.

• Levitä niskaan tai jalkapohjiin tapahtumatäyteisen 
päivän päätteeksi saadaksesi tasapainoisen olon. 

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin, korvien sisään, suuhun ja herkille 
alueille.
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Stronger™

Protective Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60206654

• Edistää kirkasta ja terveen näköistä ihoa

• Rauhoittaa satunnaisia ihoärsytyksiä

• Raikas tuoksu kohottaa mielialaa

• Edistää hyvinvointia ja elinvoimaa

ENSISIJAISET HYÖDYT

Ainesosat: setripuu, litsi, frankinsensi ja ruusu 
fraktioidussa kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: raikas, pirteän 
sitruksinen, kevyesti yrttinen

Stronger™

Protective Blend  10 ml Roll-on
TUOTETIETOSIVU

TUOTEKUVAUS
Tässä ainutlaatuisessa sekoituksessa setripuu, litsi, 
frankinsensi ja ruusu yhdistyvät fraktioituun kookosöljyyn 
lempeässä ja kätevässä muodossa. Sopii täydellisesti 
herkälle iholle ja tuo sinnikkyyden tunteen silloin, kun sitä 
eniten tarvitaan. Yksi Stronger-sekoituksen tärkeimmistä 
aineosista on litsi, joka auttaa pitämään ihon terveen 
näköisenä ja puhtaana. Stronger-sekoituksen raikas ja 
piristävä tuoksu virkistää aisteja ja se on täydellinen 
sekoitus, kun kaipaat lisää puhtia työpäivään tai kun et 
tunne olevasi parhaimmillasi. Puu- ja kukkaöljyjen 
sekoituksen ansiosta Stronger on täydellinen eteeristen 
öljyjen sekoitus päivittäiseen ihonhoitoon.

KÄYTTÖ
• Kun stressi näkyy ihosta, käytä Stronger-sekoitusta ihon 

rauhoittamiseen ja elvyttämiseen. Samalla se edistää 
ihon tervettä ulkonäköä.

• Pyöräytä käsiin, polviin ja jalkoihin pitkän ja aktiivisen 
päivän jälkeen.

• Stronger on loistava sekoitus pidettäväksi käden 
ulottuvilla rankemman liikunnan aikana. Se auttaa 
rauhoittamaan ihoa.

• Käytä Stronger-sekoitusta stressaavassa ympäristössä 
hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämiseen. 

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin, korvien sisään, suuhun ja herkille 
alueille.



ENSISIJAISET HYÖDYT

TUOTETIETOSIVU

Kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Aromaattinen kuvaus: mausteinen, makea, 
minttuinen

Tamer™
Ruoansulatusta tukeva sekoitus 
10 ml Roll-on

Tuote: 60210289

• Rauhoittava tuoksu voi auttaa tarjoamalla 
kohdennettua helpotusta, kun sitä eniten tarvitset.

• Rauhoittavaan vatsahierontaan.

• Koska tämä sekoitus on laimennettu dōTERRAn 
fraktioituun kookosöljyyn, se sopii ihanteellisesti 
lapsille ja herkälle iholle.

• Helppo levittää kohdealueille kätevästä roll-on-
puikosta.

TUOTEKUVAUS
Olitpa sitten kotosalla tai kauempana, ruoansulatusta 
tukeva Tamer-sekoitus on pidettävä käden ulottuvilla! 
Tamer-sekoitus sisältää CPTG™-sertifioitujen eteeristen 
öljyjen, kuten vihermintun, japanilaisen piparmintun ja 
inkiväärin ainutlaatuisia etuja dōTERRAn fraktioidussa 
kookosöljyssä. Yhdessä nämä öljyt auttavat helpottamaan 
oloa runsaan aterian nauttimisen jälkeen. dōTERRA Kids 
Collection -sarjaan kuuluva Tamer-sekoitus sopii 
ihanteellisesti sekä lapsille että aikuisille.

KÄYTTÖ
• Pidä ruoansulatusta tukeva Tamer-sekoitus käden 

ulottuvilla käsilaukussa, salkussa tai lapsen repussa, 
jotta kohdennettu apu on mukana menossa.

• Pidä käden ulottuvilla lennoilla ja muilla matkoilla, jotta 
saat kätevästi apua heti tarvitessasi.

• Levitä vatsaan tai jalkapohjiin nautittuasi runsaan aterian.

• Vatsavaivoja? Nauti rauhoittavasta Tamer-vatsahieronnasta.

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattisesti: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoisesti: Levitä haluamallesi alueelle. Tarkoitettu 
käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä kosketusta 
silmiin, korvien sisäpuolelle, suuhun ja herkille alueille.
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Tamer™

Ruoansulatusta tukeva sekoitus  10 ml Roll-on



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Thinker PIP FI  061719Kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on

Osanumero: 60208301

ENSISIJAISET HYÖDYT

• Tukee keskittymistä ja asiassa pysymistä

• Rauhoittaa hälytysvalmiudessa olevaa mieltä

• Edistää luottamuksen tunteita

Ainesosat: vetiveriaheinä, piparminttu, klementiini ja 
rosmariini fraktioidussa kookosöljypohjassa

Aromaattinen kuvaus: maanläheinen, 
minttuinen, yrttinen

Thinker™

Focus Blend  10 ml Roll-on
TUOTETIETOSIVU

TUOTEKUVAUS
Ihanteellinen jokaiselle päivittäiseen käyttöön. Thinker 
Focus Blend on optimaalinen tuki käytettäväksi, kun 
häiriötekijöitä on paljon. Tarkkaavaisuuden ja selkeyden 
tunnetta edistävä Thinker on täydellinen valinta, kun on 
aika olla tarkkaavainen ja keskittyä. Vetiveriaheinä, 
piparminttu, klementiini ja rosmariini täydellisesti 
yhdistettynä fraktioituun kookosöljyyn. Herkälle iholle 
sopiva Thinker on luonnollinen keino tuntea olonsa 
valppaammaksi. Pyöräytä Thinker-sekoitusta ohimoille, 
ranteisiin ja niskaan ja se auttaa tuomaan selkeyttä 
käsillä olevaan tilanteeseen. Klementiinin virkistävien 
ominaisuuksien ansiosta Thinker parantaa 
keskittymiskykyä. Ainutlaatuinen yrttinen ja hieman 
makea tuoksu auttaa selkiyttämään ajatuksia 
hämmentävinä aikoina. Lisää Thinker-sekoitus päivittäisiin 
oppimistilanteisiin luovuutta ja keskittymistä tukevan 
positiivisen tunnelman luomiseksi.

KÄYTTÖ
• Pidä Thinker käsilaukussa tai lapsesi repussa ja käytä 

sitä iltapäivällä keskittymiskyvyn säilyttämisen tukena.

• Käytä Thinker-sekoitusta, kun tarvitset positiivista 
potkua.

• Edistä oppimista ja tue luovuutta käyttämällä Thinker-
sekoitusta aina opiskellessasi. 

• Pyöräytä ranteisiin tai käsiin ja hengitä sisään, niin 
ajatuksesi kirkastuvat.

KÄYTTÖOHJEET
Aromaattinen käyttö: Pyöräytä haihduttaviin koruihin, 
luonnolliseen dolomiittiin tai haihduttaviin laavakiviin.

Ulkoiseen käyttöön: Levitä haluamallesi alueelle. 
Tarkoitettu käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VAROITUKSET
Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Saattaa 
aiheuttaa ihoherkkyyttä. Jos olet lääkärin hoidossa, 
keskustele käytöstä lääkärin kanssa. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin, korvien sisään, suuhun ja herkille 
alueille.
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