Brave™

Amestec pentru curaj 10 ml Roll-on

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Începe fiecare zi sigur și încrezător, combinând amestecul
pentru curaj Brave cu repetarea unor afirmații pozitive.
Datorită aromei sale luminoase și calde, Brave este
amestecul perfect pentru a te revigora și a-ți regăsi puterea
atunci când te simți nemotivat. Înainte de a înfrunta marile
(sau micile) dificultăți ale vieții, aplică Brave pe tălpi și pe
dosul palmelor, pentru a-ți insufla curaj și gânduri pozitive,
dându-ți siguranța că poți realiza orice.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe încheieturi pentru un plus de curaj și încredere
în sine.
• Aplică Brave pentru a contribui la menținerea calmului pe
parcursul întregii zile.
• Dimineața, aplică Brave pe tălpi pentru a încuraja
emoțiile pozitive.
Ingredients: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de
Amyris Balsamifera (scoarță), extract de Osmanthus
fragrans (floare), ulei de Cinnamomum Zeylanicum
(scoarță), limonen*, geraniol*, linalool*

BENEFICII PRIMARE
• Brave conține uleiuri esențiale de portocală
sălbatică, santal amyris, osmanthus și scorțișoară,
combinate cu ulei de cocos fracționat.
• Conceput pentru revigorarea simțurilor prin uz
extern, datorită aromei sale calde, pișcătoare, care
induce sentimente de siguranță, curaj și încredere
în sine.
• Formulat într-un flacon practic cu bilă pentru a
ajuta la gestionarea sentimentelor ocazionale de
agitație, dăruind utilizatorului un plus de curaj la
nevoie.

• Utilizează-l înaintea unor situații noi sau diferite sau doar
pentru a începe ziua cu un plus de curaj și încredere în
sine.
• Păstrează o sticluță de Brave în geantă pentru o utilizare
simplă și practică atunci când ai nevoie să încurajezi
sentimentele pozitive.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Poate cauza
sensibilizare cutanată. Dacă vă aflați sub supraveghere
medicală, consultați medicul. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Brave PIP RO 120821

Calmer™

Amestec Pentru Serenitate 10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Făcând parte din dōTERRA Kids Collection Kit, amestecul
pentru serenitate Calmer creează o atmosferă senină, care te
ajută să transformi ora de culcare într-un moment de pace
binevenită. Combinând proprietățile de alinare ale uleiurilor
esențiale de Levănțică, Cananga, Buddha Wood și Mușețel
roman într-o formulă cu aplicare practică și sigură, cu
beneficiile de hidratare a pielii ale Uleiului de cocos
fracționat, Calmer poate fi utilizat în cadrul ritualului de
culcare din fiecare seară. Când ai nevoie să te regenerezi,
aplică-l, respiră și relaxează-te.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pentru a-ți induce sentimente de calm și
liniște.
• Aplică Calmer pentru a contribui la menținerea
calmului pe parcursul întregii zile.

Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Lavandula angustifolia (levănțică) (floare/frunză/
tulpină), ulei de Cananga Odorata (floare), ulei de
Eremophila mitchellii (lemn), ulei de Anthemis Nobilis
(floare/frunză/tulpină), linalool,* benzoat de
benzil*

BENEFICII PRIMARE
• Favorizează liniștirea și relaxarea întregului corp și
creează o ambianță senină.
• Facilitează relaxarea înainte de culcare, creează o
atmosferă odihnitoare și favorizează buna
dispoziție.
• Conține uleiuri esențiale cu efect liniștitor, ca
Levănțică, Cananga, Buddha Wood și Mușețel
roman, într-o bază de Ulei de cocos fracționat.

• Aplică-l pe încheieturile copilului tău la sfârșitul zilei,
pentru a-l ajuta să se calmeze și să se relaxeze.
• Aplică-l pe copilul tău la ora somnului, pentru a crea
un ritual plăcut de adormire.
• Păstrează o sticluță de Calmer în geantă, pentru o
utilizare simplă și practică ori de câte ori ai nevoie să-ți
regăsești echilibrul emoțional.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Poate cauza
sensibilizare cutanată. Dacă vă aflați sub supraveghere
medicală, consultați medicul. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Calmer PIP RO 120821

Rescuer™

Amestec Pentru Calmarea Durerii 10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
După o zi plină de activități, aplică amestecul pentru
calmarea durerii Rescuer pentru o senzație de relaxare.
Aplică Rescuer înainte de culcare pe gambele obosite și în
proces de creștere ale copilului tău, pentru a-l ajuta să se
liniștească. Păstrează o sticluță în baie și aplică-l pentru o
senzație reconfortantă și calmantă după o zi plină.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe picioarele copilului după o zi de activități
solicitante.
• Masează-l pe umeri, gât și spate, pentru o senzație
reconfortantă.
• Păstrează Rescuer la îndemână pentru utilizare facilă;
este amestecul perfect de aplicat după o tură cu
bicicleta alături de prieteni, o drumeție în familie sau
un meci de baschet!

Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata (rășină), ulei de Lavandula angustifolia
(levănțică) (floare/frunză/tulpină), ulei de Mentha
Spicata (floare/frunză/tulpină), ulei de Zanthoxylum
Alatum (fruct), linalool*, limonen*

BENEFICII PRIMARE

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Posibilă
sensibilitate cutanată. Dacă vă aflați sub observația unui
medic, cereți sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

• Uleiurile de Copaiba, Levănțică, Mentă creață și
Zanthoxylum sunt combinate în mod expert cu
Ulei de cocos fracționat, într-un amestec cu
proprietăți de calmare a durerilor.
• Are un efect reconfortant, fiind totodată delicat cu
pielea sensibilă.
• Rescuer are o acțiune reconfortantă și de calmare
a pielii.
• Rescuer conține uleiuri care pot ajuta la
reducerea senzațiilor de tensiune.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Rescuer PIP RO 120821

Steady™

Amestec Pentru Echilibrare 10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Perfect pentru utilizare zilnică sau la nevoie, Steady are o
aromă delicată, plăcută și ușor fructată. Steady îți oferă
beneficiile unice ale uleiurilor esențiale de santal amyris,
brad balsamic, coriandru (sămânță) și magnolie, pentru
un efect calmant prin uz extern. Aplică Steady pe ceafă
sau pe încheieturi pentru a-ți regăsi echilibrul emoțional.

UTILIZĂRI
• Aplică-l în zona cefei când te simți tensionat, pentru a
te ajuta la calmarea emoțiilor.
• Aplică-l pe încheieturi și mâini pentru a te liniști.
• Aplică-l pe tălpile copilului, pentru a-l liniști înainte de
a merge la școală.
• Aplică-l pe ceafă sau pe tălpi după o zi plină de
evenimente sau înainte de culcare.

Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Amyris Balsamifera (scoarță), ulei de Abies
balsamea (Balsam Canada) (scoarță), ulei de
Coriandrum Sativum (coriandru) (sămânță), ulei de
Michelia Alba (floare), linalool*, limonen*

BENEFICII PRIMARE
• Amestecul pentru echilibrare Steady are o aromă
delicată, plăcută și ușor fructată, care poate favoriza
alinarea trăirilor emoționale prin uz extern.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică în zona dorită. Destinat utilizării sub supravegherea
unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Posibilă
sensibilitate cutanată. Dacă vă aflați sub observația unui
medic, cereți sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

• Acest amestec conține uleiuri esențiale de santal
amyris, brad balsamic, coriandru (sămânță) și
magnolie, într-o bază de Ulei de cocos fracționat.
• Favorizează sentimentele de calm și stabilitatea
emoțională.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Steady PIP RO 120821

Stronger™

Amestec protector 10 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
StrongerTM are o aroma luminoasă, care binedispune și
revigorează simțurile prin uz extern, fiind amestecul perfect
pentru susținerea rezistenței organismului, zilnic sau atunci
când nu te simți prea bine. Totodată, favorizează aspectul
curat și sănătos al pielii.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe mâini, genunchi și picioare, după o zi lungă
și plină.
• Bucură-te de aroma luminoasă care binedispune,
aplicându-l pe ceafă.
• Folosește Stronger pentru un efect calmant și
reconfortant pentru piele, care favorizează aspectul
sănătos al acesteia.
• Nu uita să iei Stronger în călătoriile cu familia, este
amestecul perfect pentru a menține buna-dispoziție
a copiilor!
Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Juniperus Virginiana (lemn), ulei de Litsea Cubeba
(fruct), ulei de Boswellia carterii, extract de Rosa
Damascena (floare), limonen*, linalool*

BENEFICII PRIMARE
• Uleiul esențial de Tămâie este unul dintre cele mai
puternice uleiuri esențiale din amestecul Stronger.
• Favorizează aspectul sănătos al pielii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Posibilă
sensibilitate cutanată. Dacă vă aflați sub observația unui
medic, cereți sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

• Conține cedru, verbină exotică, tămâie și trandafir,
într-un format practic și delicat, în combinație cu
Ulei de cocos fracționat.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Stronger PIP RO 050821

Tamer™

Amestec pentru digestie 10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Acasă și oriunde te-ai afla, amestecul pentru digestie Tamer
este un amestec mereu util de păstrat la îndemână! Tamer
conține beneficiile unice ale uleiurilor esențiale CPTG de
mentă creață, mentă japoneză și ghimbir, într-o bază de ulei
de cocos fracționat dōTERRA. Împreună, aceste uleiuri
contribuie la calmarea disconfortului după o masă
îmbelșugată. Tamer face parte din dōTERRA Kids
Collection, fiind ideal atât pentru copii, cât și pentru adulți.

UTILIZĂRI
• Păstrează amestecul pentru digestie Tamer la îndemână
în geantă, servietă sau ghiozdanul copilului.
• Păstrează-l la îndemână în timpul zborurilor sau al altor
călătorii, pentru un sprijin practic, disponibil într-o clipă.
• Bucură-te de un masaj abdominal calmant cu Tamer.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Mentha Spicata (floare/frunză/tulpină), ulei de
Mentha Canadensis (frunză/tulpină), ulei de Zingiber
Officinale (ghimbir) (rădăcină), ulei de Piper nigrum
(piper) (fruct), ulei de Petroselinum Crispum
(pătrunjel) (sămânță), Limonen*

BENEFICII PRIMARE

Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Posibilă
sensibilitate cutanată. Dacă vă aflați sub observația unui
medic, cereți sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

• Aroma calmantă îți poate oferi la nevoie un efect
liniștitor localizat.
• Asigură un masaj abdominal calmant.
• Diluat cu ulei de cocos fracționat dōTERRA, care
face acest amestec ideal pentru copii și pentru
persoanele cu piele sensibilă.
• Aplică ușor pe zonele cu probleme, utilizând
aplicatorul flaconului practic cu bilă.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Tamer™ PIP RO 120821

Thinker™

Amestec pentru concentrare 10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Aplică Thinker pe tâmple, încheieturi și ceafă, pentru a
redobândi gândirea limpede asupra sarcinii de efectuat.
Pentru a crea o atmosferă pozitivă favorabilă creșterii
creativității și concentrării, încorporează Thinker în
activitățile tale de studiu zilnic.

UTILIZĂRI
• Aplică-l în timp ce studiezi sau lucrezi la un proiect
complex, pentru a nu-ți pierde concentrarea asupra
sarcinii de efectuat.
• Thinker este amestecul perfect de păstrat mereu în
ghiozdanul copilului tău.
• Aplică-l pe încheieturi sau pe mâini pentru a favoriza
gândirea clară și vigilența.
• Aplică-l atunci când te simți lipsit de energie, de exemplu
după prânz sau după-amiaza târziu.

Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Vetiveria Zizanoides (rădăcină), ulei de Mentha
Piperita (mentă), ulei de Citrus clementina (coajă),
ulei de Rosmarinus Officinalis (rozmarin) (frunză/
tulpină), limonen*

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII

BENEFICII PRIMARE
• Creează o atmosferă pozitivă care susține și
favorizează învățarea.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor cu vârsta sub 3 ani.
Posibilă sensibilitate cutanată. Dacă vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. A se evita
contactul cu ochii, interiorul urechilor, gura și zonele
sensibile.

• Conține Vetiver, Mentă, Clementină și Rozmarin,
combinate în mod perfect cu Ulei de cocos fracționat
pentru piele sensibilă.
• Aromă ierboasă și ușor dulce unică, ce contribuie la
creșterea stării de vigilență prin uz extern.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Thinker PIP RO 120821

