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Brave™

Bátorító Keverék 
10 ml-es Golyós Kiszerelés

Cikkszám: 60206618

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Energizáló és élénkítő hatással van az érzékekre

• A tarkón és a pulzuspontokon alkalmazva 
támogatja a jó közérzetet

• Elősegíti a magabiztosságot, a bátorságot és az 
önbizalmat

Összetevők: Vadnarancs, amyris, illatcserje és fahéj, 
bázisként frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: Meleg citrusos, 
virágos, enyhén fűszeres

Brave™

Bátorító Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS 
Párosítsa a Brave Bátorító keveréket a pozitív 
megerősítések gyakorlatával, és kezdje minden napját 
határozottan és magabiztosan. Kenjen egy keveset a Brave 
keverékből a tarkójára és a pulzuspontjaira, hogy pozitív 
érzésekkel töltődjön fel. A Brave a frakcionált kókuszolajjal 
szakszerűen elegyített vadnarancsot, amyrist, illatcserjét és 
fahéjat kombinálja egy gyengéd és gyors felviteli módszerrel 
kiegészítve. Üdítő, meleg aromájának köszönhetően a 
Brave a tökéletes keverék arra, hogy felélénküljön, és 
bátorságot merítsen, amikor gyámoltalannak érzi magát. Az 
amyrisfából kinyert egyedülálló esszenciális olajjal készülő 
Brave segít nyugodt légkört teremteni. Élete nagyobb (vagy 
éppen kisebb) horderejű pillanatainak megélése előtt 
vigyen fel belőle egy keveset a talpára és a kézfejére, hogy 
bátorságot és pozitivitást merítsen belőle feltöltődve az 
érzéssel, hogy bármire képes.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Tetszése szerint használja a Brave Bátorító keveréket 

bármikor a nap folyamán, ha erősíteni szeretné magában 
a magabiztosság érzetét.

• Alkalmazza a Brave keveréket az új vagy a 
megszokottól eltérő élethelyzetekben bátorsága és 
önbizalma serkentéséhez. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre.
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.
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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Hozzájárul a pozitív és nyugodt kedélyállapothoz

• Pihentető, ellazító érzetet kelt a test minden 
pontján

Calmer™

Pihentető Keverék 
10 ml-es Golyós Kiszerelés

Cikkszám: 60208288

Calmer™

Pihentető Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Összetevők: Levendula, kananga, buddhafa és 
római kamilla esszenciális olajok, bázisként 
frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: Édes, virágos, kissé fás

TERMÉKLEÍRÁS
A Calmer Pihentető keverék nyugalmas légkört teremt, és a 
nyugovóra térést stresszmentes, kellemes élménnyé 
varázsolja. A talpon és a tarkón alkalmazva segít, hogy el 
tudjon lazulni. A Calmer a levendula, a kananga, a 
buddhafa és a római kamilla esszenciális olajok nyugtató 
tulajdonságait a frakcionált kókuszolaj bőrhidratáló 
előnyeivel elegyíti, méghozzá egy praktikus és biztonságos 
felviteli formában, aminek köszönhetően kiválóan 
beépíthető a lefekvéshez való esti készülődésbe. A Calmer 
keverékben egyedülálló módon megtalálható, kanangából 
és buddhafából kivont esszenciális olajok hozzájárulnak az 
ellazulás érzéséhez. Amikor eljön a testi és szellemi 
regenerálódás ideje, tegyen egy keveset a Calmer 
keverékből a csuklójára, lélegezze be, és relaxáljon.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Kenjen belőle a tarkójára és a mellkasára, hogy 

közérzete nyugodt és kellemes legyen.

• A nap végén kenjen a Calmer keverékből gyermeke 
csuklójára, hogy segítsen neki kikapcsolódni.

• Lefekvés előtt vigyen fel belőle a talpára, hogy 
segítsen az alváshoz szükséges ellazulásban. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. 
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS 
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.



ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
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Rescuer™

Enyhítő Keverék 
10 ml-es golyós kiszerelés

Cikkszám: 60206635

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Rescuer™

Enyhítő Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés

TERMÉKLEÍRÁS
Egy aktívan töltött, hosszú nap végén kenjen gyermeke 
növésben lévő lábára a Rescuer Enyhítő keverékből, hogy 
pihentető, ellazító élményt nyújtson a számára. A copaiba, 
a levendula, a fodormenta és a zanthoxylum esszenciális 
olajok, valamint a frakcionált kókuszolaj szakszerűen 
előállított keveréket alkotnak, hogy ne csak nyugtassanak, 
és erősítsék az ellenálló képességet, de az érzékeny bőrhöz 
is kellően gyengédek legyenek. Edzés vagy egy fizikailag 
aktívan töltött, hosszú nap után kenjen a Rescuer 
keverékből a lábára, a kezére vagy a vállára a kellemes és 
felszabadító élményért. Ennek a dōTERRA-keveréknek a 
sajátossága a zanthoxylum esszenciális olaj, amely 
nyugtató és csillapító hatásával könnyít a fáradt testen. A 
Rescuer aromája friss, mégis olyan nyugalmat áraszt, 
amely gondoskodik a pihentető légkörről.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Kenjen a Rescuer keverékből növésben lévő gyermeke 

lábára lefekvés előtt vagy megerőltető tevékenységek 
után.

• Alkalmazza a halántékon vagy a tarkón a feszült 
kedélyállapot csökkentése érdekében.

• Masszírozza a vállába, a nyakába és a hátába, ha 
pihentető és megnyugtató élményre vágyik. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. 
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS 
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.

• Segít a magabiztosság érzésének elérésében

• Kellemes és nyugtató érzés a bőr számára

• Elősegíti a vitalitást és a komfortérzetet

Összetevők: Copaiba, levendula, fodormenta és 
zanthoxylum esszenciális olajok, bázisként 
frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: Fás, mentás, virágos



• Hozzájárul a nyugodt és kiegyensúlyozott 
kedélyállapot megteremtéséhez

• A test minden pontjára kiterjedő, teljes körű 
relaxációt biztosít

• Segít a lényeges dolgokra összpontosítani

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP
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Steady™

Kiegyensúlyozó Keverék  
10 ml-es Golyós Kiszerelés

Cikkszám: 60206617

Összetevők: amyris, balzsamfenyő, koriandermag 
és magnólia, bázisként frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: fenyős, gyümölcsös, 
kissé fás

Steady™

Kiegyensúlyozó Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés

TERMÉKLEÍRÁS
A Steady Kiegyensúlyozó keverékhez lágy, hívogató és 
enyhén gyümölcsös aroma párosul, amely hozzájárul a 
stresszmentes és nyugodt közérzethez, ezáltal tökéletes 
akár a mindennapi, akár az igény szerinti használathoz. A 
Steady az amyris, a balzsamfenyő, a koriandermag és a 
magnólia esszenciális olajok egyedülállóan jótékony 
hatásaira építkezik, amelyek a frakcionált kókuszolajjal 
alkotnak tökéletes kombinációt, hogy minden bőrtípus 
számára ideális nyugtató hatást érjenek el. Az amyris és a 
balzsamfenyő olyan meleg, fás olajok, amelyek segíteni 
tudnak abban, hogy megnyugvást nyerjünk. Amikor 
túlterheltnek érzi magát, kenjen egy kis Steady keveréket 
a tarkójára vagy a csuklójára, és vegyen egy mély levegőt, 
hogy a kedélyállapota ismét egyensúlyba kerüljön. A 
Steady nyugtatja a bőrt, és javítja a kedélyállapotot, ezért 
remek a mindennapi használatra.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Mivel a bőrt és a túlfűtött érzelmi állapotokat is képes 

csillapítani, ezért a Steady jól alkalmazható a szellem 
lecsendesítésére és a test pihentetésére, 
megpróbáltatásokkal teli időszakokban.

• Alkalmazza a Steady keveréket bármikor a nap 
folyamán, ha megnyugvásra vágyik.

• Vigyen fel belőle a tarkójára vagy a talpára egy 
eseménydús nap végén, hogy visszanyerje a 
kiegyensúlyozottságát. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. 
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával.  Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.
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Stronger™

Védelmet Nyújtó Keverék 
10 ml-es Golyós Kiszerelés

Cikkszám: 60206654

• Használatával a bőr tiszta és egészségtől sugárzó 
lesz

• Megnyugtatja az előforduló bőrirritációkat

• Üdítő illatával javítja a hangulatot

• Gondoskodik a jó közérzetről és a vitalitásról

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

Összetevők: vörös cédrus, litsea, tömjén és rózsa, 
bázisként frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: üdítő, intenzíven 
citromos, enyhén gyógynövényes

Stronger™

Védelmet Nyújtó Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Ez a különleges védelmet biztosító keverék gyengéd és 
praktikus kivitelében elegyíti a vörös cédrust, a litseát, a 
tömjént és a rózsát a frakcionált kókuszolajjal, ami 
tökéletessé teszi az érzékeny bőr számára, és javítja az 
ellenálló képességet olyan esetekre, amikor arra a 
legnagyobb szükség van. A litsea a Stronger egyik legfőbb 
összetevője, amely segít, hogy bőre mindig egészségtől 
sugárzó és tiszta legyen. A Stronger üdítő és felemelő 
aromája frissítően hat az érzékekre, és tökéletesen 
támogatja a napi stressztűrést, illetve azokat a 
helyzeteket, amikor nincs kifejezetten a legjobb 
formájában. A fás és virágos jellegű olajok elegyének 
köszönhetően a Stronger esszenciálisolaj-keverék egyben 
a bőr általános egészségének fenntartására is tökéletes.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Ha a bőre erőtlen és elgyötört, alkalmazza a Stronger 

keveréket, hogy nyugtassa és ápolja, miközben 
egészségesebb megjelenést is kölcsönöz neki.

• Kenjen belőle a kezére, a térdére és a lábfejére egy hosszú, 
aktívan töltött nap végén.

• A Stronger egy nagyszerű keverék, amelyet 
bőrnyugtató hatása miatt érdemes mindig magunknál 
tartani megterhelő tevékenységek esetére.

• Komoly környezeti kockázatok esetén gondoskodjon a 
jó közérzetéről és a vitalitásáról a Stronger keverékkel. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus Felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges Alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. 
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.



TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Minden védjeggyel és bejegyzett védjegyszimbólummal ellátott szó a dōTERRA Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Tamer™
Emésztést támogató keverék 
10 ml Roll-on

Cikkszám: 60210289

TERMÉKLEÍRÁS
Akár közel akár távol van otthonától, a Tamer Emésztést 
támogató keveréknek bárhol nagy hasznát veheti, ha kéznél 
van! A Tamer olyan CPTG™ minősítésű esszenciális olajok 
egyedülállóan jótékony tulajdonságait kombinálja, mint a 
fodormenta, a japán borsmenta és a gyömbér dōTERRA 
frakcionált kókuszolajos bázisban. Ezek az olajok együttes 
erővel kellemesen nyugtató hatást képesek kifejteni egy-egy 
kiadós étkezés után. A dōTERRA gyermekeknek összeállított 
kollekciójában megtalálható Tamer keverék gyermekek és 
felnőttek számára egyformán ideális megoldás.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Tartsa a Tamer Emésztést támogató keveréket a 

táskájában vagy gyermeke hátizsákjában arra az esetre, 
ha útközben célzott támogatásra lenne szükségük.

• Repülős vagy autós utazás esetén gondoskodjon róla, hogy 
akár pillanatok alatt kéznél legyen, ha szükség van rá.

• Kiadós étkezések után alkalmazza a hasi területen vagy 
a talpán.

• Hasi diszkomfortérzet? Végezzen egy kellemesen 
nyugtató hasi masszázst a Tamer keverékkel!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Párologtatva: Tegyen belőle párologtató ékszerbe, 
használja párologtatásra alkalmas természetes dolomittal 
vagy lávakővel.

Helyileg: Vigye fel a kívánt területre. Használatát felnőtt 
felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

Aroma jellemzői: fűszeres, édes, mentás

• Nyugtató aromája kellemesen enyhítő hatását 
célzottan fejti ki, amikor a legnagyobb szükség van rá.

• Remekül alkalmazható egy nyugtató hasi masszázshoz.

• Mivel a keverék a dōTERRA frakcionált 
kókuszolajával van hígítva, gyermekek és érzékeny 
bőrűek számára egyaránt tökéletes választás.

• A praktikus golyós applikátor segítségével 
könnyedén felviheti célzott területekre.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP HU  042120

Tamer™

Emésztést támogató keverék  10 ml Roll-on
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Thinker™

Figyelmet Segítő Keverék 
10 ml-es Golyós Kiszerelés

Cikkszám: 60208301

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Segít a figyelem összpontosításában és 
fenntartásában azoknak, akik e téren 
nehézségekkel küzdenek

• Javítja az éberséget

• Növeli az önbizalmat

Összetevők: vvetiver, borsmenta, klementin és 
rozmaring, bázisként frakcionált kókuszolaj

Aromatikus Jellemzői: földes, mentás, 
gyógynövényes

Thinker™

Figyelmet Segítő Keverék  10 ml-es Golyós Kiszerelés
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A Thinker Figyelmet segítő keverék bárki számára ideális 
napi szintű használatra olyan helyzetekben, amikor túl sok 
a zavaró tényező. A Thinker keveréket úgy tervezték, hogy 
elősegítse az éberséget, és fokozza a befogadókészséget, 
ezért tökéletes megoldást kínál, ha a figyelemre és a 
koncentrációra kerül a hangsúly. A Thinker tökéletesen 
elegyíti a vetiver, a borsmenta, a klementin és a rozmaring 
esszenciális olajokat az érzékeny bőrhöz is kíméletes 
frakcionált kókuszolajjal, így természetes 
éberségfokozóként működik. Kenjen a Thinker keverékből a 
halántékára, a csuklójára és a tarkójára, és máris tisztább 
képet tud majd alkotni az adott helyzetről. A klementin 
jótékony, felemelő hatása révén a Thinker támogatja Önt 
egy adott feladatra való koncentrációban. Sajátos 
gyógynövényes és egy leheletnyit édeskés aromája 
hozzájárul ahhoz, hogy még a zűrzavaros helyzetekben is 
megőrizzük a tisztánlátásunkat. Ha a kreativitás és az 
összpontosítás nagyobb fokú kibontakoztatását támogató, 
pozitív környezetet szeretne teremteni, építse be a Thinker 
keveréket a mindennapi tanulási rutinjába.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Tartsa a Thinker keveréket mindig kéznél a táskájában 

vagy gyermeke hátizsákjában, és használja 
délutánonként, hogy ne zökkenjen ki a feladatából, és 
ne szűnjön meg a figyelme.

• Alkalmazza a Thinker keveréket olyankor is, amikor 
egy nagy adag pozitivitásra van szüksége.

• Támogassa a tanulási folyamatát, és segítse a 
kreativitását azáltal, hogy a tanulásra szánt idő alatt a 
Thinker keveréket használja. 

• Kenjen belőle a csuklójára vagy a kezére, hogy 
belélegezésével könnyebben megértse az adott 
helyzetet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aromatikus felhasználás: Tegyen belőle párologtató 
ékszerbe, használja párologtatásra alkalmas természetes 
dolomittal vagy lávakővel.

Külsőleges alkalmazás: Vigye fel a kívánt területre. 
Használatát felnőtt felügyelete mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS 
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést.
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