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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Ajuda a promover a confiança, a coragem e a 
crença quando aplicada topicamente. 

• A mistura de óleos essenciais dōTERRA Motivate é 
formulada com óleos que inspiram os sentidos.

• Combina óleos essenciais de citrinos e menta.

dōTERRA Motivate™

Mistura Encorajadora 5 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Por vezes, todos nós precisamos de um incentivo adicional 
e a mistura dōTERRA MotivateTM proporciona exatamente 
isso! Esta mistura fresca, limpa e de hortelã promoverá 
uma sensação de confiança, otimismo e determinação.  
O dōTERRA Motivate ajudará a dar asas à criatividade e  
a encontrar a coragem de voltar a acreditar em si próprio. 
Eleve a fasquia – está ao seu alcance! 

UTILIZAÇÕES
• Utilize o dōTERRA Motivate quando está a trabalhar num 

projeto, para se sentir motivado. 

• Utilize topicamente antes de um evento desportivo ou 
outra competição. 

• Aplique de manhã para começar o seu dia.

• Aplique no pescoço ou na gola da camisa para aumentar 
os seus níveis de confiança antes de uma apresentação.

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml de 
óleo de diluição. Para perfumar, misture 1 gota com 10 
gotas de óleo de diluição. Apenas para aplicação tópica.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

Ingredientes: Óleo de Mentha Piperita (Hortelã-
Pimenta), Óleo da Casca de Citrus Clementina, Óleo 
de Semente de Coriandrum Sativum (Coentro), Óleo 
de Ocimum Basilicum (Manjericão), Óleo de Casca de 
Citrus Junos, Óleo de Folha de Melissa Officinalis, 
Óleo de Folha de Rosmarinus Officinalis (Alecrim), 
Extrato da Fruta de Vanilla Planifolia, Limoneno*, 
Linalol*, Eugenol*, Geraniol*.

*Compostos de óleo naturais


