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Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Mentha Piperita (mentă), ulei de Citrus clementina 
(coajă), ulei de Coriandrum Sativum (coriandru) 
(sămânță), ulei de Ocimum Basilicum (busuioc), ulei 
de Citrus Junos (coajă), ulei de Melissa Officinalis 
(frunză), ulei de Rosmarinus officinalis (rozmarin) 
(frunză), extract de Vanilla Planifolia (fruct), limonen*, 
linalool*, eugenol*. geraniol*

dōTERRA Motivate™ Touch
Amestec pentru încurajare 10 ml

• Stimulează încrederea în sine, curajul și credința.

• Amestecul de uleiuri esențiale dōTERRA Motivate 
este formulat cu uleiuri care inspiră simțurile.

• Combină uleiuri esențiale de citrice și mentolate.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Cu toții avem nevoie de puțină încurajare din când în când, 
iar dōTERRA Motivate Touch face exact acest lucru! Cu 
aroma sa proaspătă, curată și mentolată, acest amestec îți 
va da sentimente de încredere, optimism și determinare.  
dōTERRA MotivateTM Touch te va ajuta să dai frâu liber 
creativității și să regăsești curajul dat de încrederea în 
forțele proprii. Ridică ștacheta – vei reuși! 

UTILIZĂRI
• Folosește dōTERRA Motivate când lucrezi la un proiect, 

pentru a-ți menține motivația.

• Aplică-l local înainte de o întrecere sportivă sau alte 
competiții.

• Aplică-l dimineața pentru a-ți începe ziua în forță.

• Aplică-l pe gât sau pe gulerul cămășii pentru a-ți induce 
sentimente de încredere înainte de o prezentare.

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

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor și 
zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui și la 
razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


