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Brave™

Mieszanka dodająca odwagi 
buteleczka z kulką o pojemności  
10 ml

Nr partii: 60206618

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Działa pobudzająco i orzeźwiająco na zmysły

• Poprawia nastrój po aplikacji na kark i wewnętrzną 
stronę dłoni

• Zwiększa pewność i dodaje odwagi oraz wiary w 
siebie

Składniki: dzika pomarańcza, amyris, osmantus i 
cynamon na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego

Opis Aromatu: ciepły aromat cytrusów, 
kwiatowy, lekko pikantny

Brave™

Mieszanka dodająca odwagi buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml STRONA INFORMACJI O 

PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU
Rozpocznij każdy dzień z pewnością i wiarą w siebie dzięki 
połączeniu mieszanki Brave z pozytywnym nastawieniem. 
Zadbaj o pozytywne odczucia i rozetrzyj Brave na karku i 
wewnętrznej stronie dłoni. Brave to połączenie olejków z 
dzikiej pomarańczy, amyrisu, osmantusa i cynamonu 
umiejętnie zmieszanych z frakcjonowanym olejem 
kokosowym, którego aplikacja jest szybka i delikatna. Jasny 
i ciepły aromat sprawia, że Brave jest doskonałą mieszanką, 
która orzeźwia i dodaje siły, gdy brakuje Ci motywacji. Brave 
zawiera unikalny olejek eteryczny z drzewa amyrisu, który 
działa uspokajająco. Przed podejmowaniem ważnych (lub 
mniej znaczących) decyzji życiowych rozetrzyj Brave na 
podeszwach stóp i po wewnętrznej stronie dłoni, aby dodać 
sobie odwagi i zacząć myśleć pozytywnie: możesz osiągnąć 
wszystko, czego zapragniesz.

ZASTOSOWANIE
• Stosuj mieszankę dodającą odwagi Brave w ciągu dnia, 

by rozbudzić poczucie wiary w siebie.

• Stosuj Brave w nowych lub nieznanych sytuacjach, by 
dodać sobie odwagi i pewności. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami.
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PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Wprowadza w spokojny i pozytywny nastrój

• Działa kojąco i relaksująco na całe ciało

Calmer™

Mieszanka uspokajająca buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml

Nr partii: 60208288

Calmer™

STRONA INFORMACJI O 
PRODUKCIE

Składniki: olejki eteryczne z lawendy, jagodlinu, 
drzewa Buddy i rumianku rzymskiego na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

Opis Aromatu: słodki, kwiatowy, delikatnie leśny

OPIS PRODUKTU
Mieszanka uspokajająca Calmer wprowadza pogodną 
atmosferę, pomoże się wyciszyć i odprężyć przed snem. 
Nacieranie mieszanką Calmer podeszew stóp i karku 
pozwoli się zrelaksować. Produkt łączy w sobie 
uspokajające właściwości olejków z lawendy, jagodlinu, 
drzewa Buddy oraz rumianku rzymskiego; jest wygodny oraz 
bezpieczny w stosowaniu, a dzięki właściwościom 
frakcjonowanego oleju kokosowego nawilża skórę, przez co 
mieszankę Calmer można stosować co wieczór przed snem. 
Olejki z jagodlinu i drzewa Buddy stanowiące unikalny 
składnik mieszanki Calmer pomagają się zrelaksować. Gdy 
chcesz zregenerować swój umysł i ciało, wetrzyj Calmer w 
nadgarstki, odetchnij głęboko i zrelaksuj się.

ZASTOSOWANIE
• Rozetrzyj na karku i klatce piersiowej i delektuj się 

uczuciem spokoju i wyciszenia.

• Wieczorem wetrzyj Calmer w nadgarstki swojego 
dziecka, by poczuło się zrelaksowane.

• Rozetrzyj na podeszwach stóp przed snem, by 
odprężyć się przed pójściem spać. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami.

Mieszanka uspokajająca buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml



PODSTAWOWE KORZYŚCI
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Rescuer™

Mieszanka kojąca Buteleczka 
z kulką o pojemności  
10 ml

Nr partii: 60206635

STRONA INFORMACJI 
O PRODUKCIE

Rescuer™

OPIS PRODUKTU
Po dniu wypełnionym zabawą wetrzyj w skórę mieszankę 
kojącą Rescuer, co zapewni uczucie relaksu i pomoże 
odpocząć rosnącym nogom Twojego dziecka. Kopaiwa, 
lawenda, mięta pieprzowa i pieprzowiec chiński umiejętnie 
zmieszane z frakcjonowanym olejem kokosowym ukoją i 
ujędrnią nawet bardzo wrażliwą skórę. Po treningu lub 
długim dniu wypełnionym aktywnością fizyczną rozetrzyj 
Rescuer na nogach, rękach i ramionach, a poczujesz 
komfort i ulgę. Pieprzowiec chiński, który stanowi unikalny 
składnik mieszanki dōTERRA, działa kojąco i łagodząco. 
Świeży i jednocześnie uspokajający aromat Rescuer 
przynosi ukojenie.

ZASTOSOWANIE
• Wetrzyj Rescuer w nogi dziecka przed snem lub po 

wzmożonym wysiłku.

• Stosuj na skronie i kark, by zmniejszyć uczucie 
napięcia.

• Wmasuj w ramiona, szyję i plecy, a poczujesz komfort i 
ukojenie. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami.

• Pomaga w budowaniu poczucia pewności siebie

• Działa kojąco i relaksująco na skórę

• Wspomaga uczucie witalności i komfort

Składniki: olejki z kopaiwy, lawendy, mięty pieprzowej 
i pieprzowca chińskiego na bazie frakcjonowanego 
oleju kokosowego

Opis Aromatu: leśny, miętowy, kwiatowy

Mieszanka kojąca buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml



PODSTAWOWE KORZYŚCI

STRONA INFORMACJI 
O PRODUKCIE

• Sprzyja wyciszeniu i równowadze emocjonalnej

• Zapewnia błogie uczucie relaksu całego ciała

• Pomaga się skupić i skoncentrować na tym, co 
naprawdę istotne

Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Steady PIP PL  061019

Steady™

Mieszanka przywracająca równowagę 
buteleczka z kulką o pojemności 
10 ml

Nr partii: 60206617

Składniki: amyris, jodła balsamiczna, kolendra i 
magnolia na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego

Opis Aromatu: sosnowy, owocowy, delikatnie 
leśny

Steady™

OPIS PRODUKTU
Mieszanka przywracająca równowagę Steady do 
stosowania codziennie lub w miarę potrzeb, ma delikatny, 
zachęcający i lekko owocowy aromat i zapewnia uczucie 
relaksu i spokoju. Mieszanka Steady przynosi wyjątkowe 
korzyści dzięki olejkom eterycznym z amyrisu, jodły 
balsamicznej, nasion kolendry i magnolii zmieszanym z 
frakcjonowanym olejem kokosowym, dzięki czemu ma 
działanie uspokajające i można ją stosować na każdy rodzaj 
skóry. Amyris i jodła balsamiczna to olejki z ciepłego 
drewna, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Kiedy 
czujesz się przytłoczony, rozetrzyj Steady na karku lub 
nadgarstkach i weź głęboki oddech, aby odzyskać dobry 
nastrój i równowagę. Kojąca dla skóry i dodająca otuchy 
mieszanka Steady jest doskonała do codziennego 
stosowania.

ZASTOSOWANIE
• Działającą łagodząco na skórę i uspokajającą emocje 

mieszankę Steady można stosować sytuacjach 
stresujących, by się wyciszyć i odprężyć.

• Stosuj Steady, by cieszyć się uczuciem spokoju przez 
cały dzień.

• Wetrzyj w kark lub podeszwy stóp po dniu pełnym 
wrażeń dla odzyskania uczucia równowagi. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami..

Mieszanka przywracająca równowagę buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml
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Stronger™

Mieszanka ochronna Buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml

Nr partii: 60206654

• Pomaga zachować czystą i zdrowo wyglądającą 
skórę

• Działa kojąco na sporadyczne podrażnienia skóry

• Delikatny zapach poprawia nastrój

• Wspomaga witalność i dobre samopoczucie

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Składniki: drzewo cedrowe, krzew Litsea, kadzidło i 
róża na bazie frakcjonowanego oleju kokosowego

Opis Aromatu: jasny, mocno cytrynowy, lekko 
ziołowy

Stronger™

STRONA INFORMACJI 
O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU
Ta wyjątkowo wspomagająca mieszanka zawiera olejki z 
drzewa cedrowego, krzewu Litsea, kadzidła i róży 
zmieszane z frakcjonowanym olejem kokosowym w 
wygodnej formie; jest idealna do wrażliwej skóry i 
zapewnia odporność, gdy jest ona najbardziej potrzebna. 
Litsea, jeden z głównych składników mieszanki Stronger, 
dba o zdrowy wygląd i czystość skóry. Jasny i podnoszący 
na duchu aromat mieszanki Stronger orzeźwia zmysły i 
zapewnia odporność – na co dzień lub gdy nie czujesz się 
najlepiej. Mieszanka Stronger stanowiąca połączenie 
olejków drzewnych i kwiatowych jest idealna do 
codziennego użytku dla zachowania zdrowej skóry.

ZASTOSOWANIE
• Gdy skóra jest w gorszym stanie, zastosuj Stronger, która 

przynosi ukojenie i komfort, dbając jednocześnie o 
zdrowy wygląd.

• Wetrzyj w dłonie, kolana i stopy po długim i aktywnym dniu.

• Stronger to doskonała mieszanka, którą zawsze warto 
mieć pod ręką podczas intensywnego wysiłku, by ukoić 
skórę.

• Gdy panują niekorzystne warunki pogodowe, zastosuj 
Stronger, by zadbać o dobre samopoczucie i witalność. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami.

Mieszanka ochronna buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml



KARTA PRODUKTU
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Tamer™
Mieszanka na trawienie 
z kulką o pojemności  10 ml

Nr Partii: 60210289

OPIS PRODUKTU
Niezależnie od tego, czy jesteś blisko czy daleko od domu, 
Mieszankę na trawienie Tamer zawsze warto mieć przy 
sobie! Mieszanka Tamer zawiera wyjątkowe olejki eteryczne 
CPTG™ z mięty zielonej, mięty kanadyjskiej i imbiru na 
bazie z frakcjonowanego oleju kokosowego dōTERRA. W 
połączeniu olejki te zapewniają komfort po obfitym posiłku. 
Mieszanka Tamer, wchodzącą w skład Kolekcji dla dzieci od 
dōTERRA, jest idealna zarówno dla młodszych, jak i starszych. 

ZASTOSOWANIA
• Schowaj Mieszankę na trawienie Tamer do torebki, teczki 

lub dziecięcego plecaka, aby w razie potrzeby żołądek 
mógł poczuć ulgę.

• W podróży miej ją zawsze pod ręką, aby móc z niej 
skorzystać szybko i wygodnie.

• Wmasuj w brzuch lub stopy po zjedzeniu obfitego posiłku.

• Dolegliwości żołądkowe? Ciesz się kojącym masażem 
brzucha z mieszanką Tamer. 

SPOSÓB UŻYCIA
Aromatyczne: Rozetrzyj na biżuterii do aromaterapii, 
naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z kamienia 
wulkanicznego.

Miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. Produkt 
przeznaczony do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej. 

UWAGA 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami. 

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Opis aromatu: korzenny, słodki, miętowy

• Łagodzący aromat pomoże zapewnić uczucie 
komfortu wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

• Zapewnia kojący masaż brzucha.

• Mieszanka została rozcieńczona we 
frakcjonowanym oleju kokosowym dōTERRA, dzięki 
czemu jest idealna dla dzieci i osób o wrażliwej 
skórze.

• Z łatwością stosuj na wybrane miejsca za pomocą 
wygodnego aplikatora w kulce. 

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP PL  042120

Tamer™

Mieszanka na trawienie 
z kulką o pojemności  10 ml
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Thinker™

Mieszanka wspomagająca 
koncentrację buteleczka z 
kulką o pojemności  10 ml

Nr partii: 60208301

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Wspiera koncentrację i skupianie się na zadaniach

• Zwiększa czujność

• Zwiększa pewność siebie

Składniki: wetiweria, mięta pieprzowa, klementynka i 
rozmaryn na bazie frakcjonowanego oleju 
kokosowego

Opis Aromatu: ziemisty, miętowy, ziołowy

Thinker™

STRONA INFORMACJI 
O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU
Mieszanka wspomagająca koncentrację Thinker dla 
każdego i do codziennego użytku pomaga się skupić, gdy 
ciągle coś cię rozprasza. Mieszanka Thinker opracowana, 
by zwiększyć czujność i jasność umysłu, to idealny wybór, 
gdy musisz się skoncentrować. Mieszanka Thinker do skóry 
wrażliwej, zawierająca wetiwerię, miętę pieprzową, 
klementynkę i rozmaryn idealnie zmieszane z 
frakcjonowanym olejem kokosowym, w naturalny sposób 
wzmaga czujność. Wetrzyj mieszankę Thinker w skronie, 
nadgarstki i kark, by zyskać jasność umysłu. Zapach 
klementynki podnosi na duchu, dzięki czemu Thinker 
pomaga się skupić na wykonaniu zadania. Unikalny ziołowy, 
słodkawy aromat pomaga zrozumieć rzeczy, które wydają 
się niejasne. Stosuj Thinker codziennie podczas nauki, by 
stworzyć przyjazną atmosferę i zwiększyć kreatywność oraz 
koncentrację.

ZASTOSOWANIE
• Mieszankę Thinker warto mieć zawsze pod ręką – w 

swojej torebce lub plecaku dziecka – i stosować po 
południu, by podtrzymać koncentrację.

• Stosuj Thinker, gdy potrzebujesz pozytywnego wzmocnienia.

• Zwiększaj zdolność do przyswajania wiedzy i kreatywność, 
używając mieszanki Thinker podczas nauki. 

• Wetrzyj w nadgarstki lub dłonie i wdychaj, by zyskać 
jasność umysłu.

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Rozetrzyj na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z 
kamienia wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGA!
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami.

Mieszanka wspomagająca koncentrację buteleczka 
z kulką o pojemności  10 ml
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