dōTERRA Motivate™
Amestec pentru încurajare 5 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Vă simţiţi frustrat(ă) la locul de muncă? Aţi avut parte de
un eşec care v-a zguduit încrederea de sine? V-au fost
înşelate aşteptările şi aţi devenit mai cinic(ă) decât de
obicei? Puteţi să vă adunaţi forţele şi să o luaţi de la
început cu Motivate, un amestec de uleiuri esenţiale de
mentă şi citrice. dōTERRA Motivate vă va ajuta să vă
descătuşaţi puterea creativă şi să regăsiţi curajul care
izvorăşte din recăpătarea încrederii de sine. Ridicaţi
ştacheta– aveţi încredere că puteţi reuşi!

UTILIZĂRI
• Aplicaţi pe tălpi dimineaţa pentru a începe ziua cu bine.
• Aplicaţi pe punctele de puls înainte de a participa la
evenimente sportive sau la alte competiţii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Folosiţi una sau două picături în difuzorul ales.
Compoziţie: mentă (plantă), clementină (coajă),
coriandru (seminţe), busuioc (plantă), yuzu
(coajă), roiniţă (frunză, floare), rozmarin (frunză),
extract de vanilie
Descrierea aromei: proaspătă, curată, de mentă

BENEFICII PRIMARE
• Inspiră sentimente de încredere în sine, curaj
şi siguranţă

Uz extern: Pentru masaj, amestecaţi 5 picături cu cca. 10 ml
de ulei cărăuş. Pentru îmbăiere, amestecaţi 5 picături cu
cca. 5 ml de ulei cărăuş. Pentru parfumare, amestecaţi 1
picătură cu 10 picături de ulei cărăuş.

PRECAUŢII
Posibile reacţii la nivel cutanat. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Consultaţi medicul în cazul în care sunteţi
însărcinată sau urmaţi un tratament. Evitaţi contactul cu
ochii, interiorul urechilor şi zonele sensibile. Evitaţi
expunerea la lumina solară directă sau la raze UV timp de
12 ore după aplicare.

dōTERRA Motivate™
Encouraging Blend 5 ml

Numărul de catalog: 60204682
Preţ de membru: 22 €
PV: 24,50
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