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Brave™

Amestec pentru curaj  10 ml Roll-on

Brave™

Amestec pentru curaj 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60206618

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Brave PIP RO  050819Toate 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

• Energizează și revigorează simțurile

• Sprijină buna dispoziție, prin aplicarea pe ceafă și 
în punctele de puls

• Induce sentimente de siguranță, curaj și încredere 
în sine

Ingredients: Portocală sălbatică, Santal Amyris, 
Osmanthus și Scorțișoară, într-o bază de ulei de 
cocos fracționat

Aromatic Description: citric cald, floral, ușor 
condimentat

DESCRIEREA PRODUSULUI
Începe fiecare zi sigur și încrezător, combinând amestecul 
pentru curaj Brave cu repetarea unor afirmații pozitive.
Regenerează-te cu gânduri pozitive, aplicând Brave pe 
ceafă și în punctele de puls. Brave combină uleiuri de 
Portocală sălbatică, Santal Amyris, Osmanthus și 
Scorțișoară, într-o formulă delicată și simplu de aplicat, 
creată de experți prin amestec cu ulei de cocos fracționat. 
Datorită aromei sale luminoase și calde, Brave este 
amestecul perfect pentru a te revigora și a-ți regăsi puterea 
atunci când te simți nemotivat. Datorită conținutului de ulei 
esențial unic din lemn de Santal Amyris, Brave favorizează 
crearea unei atmosfere de calm. 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
• Utilizează amestecul pentru curaj Brave în format practic 

pe parcursul zilei, pentru a-ți stimula încrederea în tine.

• Folosește Brave înainte de a înfrunta situații noi sau 
diferite, pentru a-ți da curaj și siguranță. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz extern: Aplică pe zona dorită. 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.



Calmer™

PAGINA INFORMAŢII PRODUS
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Calmer™

Amestec Pentru Serenitate 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60208288

Amestec Pentru Serenitate  10 ml Roll-on

BENEFICII PRIMARE

• Favorizează calmul și buna dispoziție

• Induce senzații de alinare și relaxare a întregului 
corp

Ingrediente: uleiuri esențiale de Levănțică, cananga, 
buddha wood și Mușețel roman, într-o bază de ulei 
de cocos fracționat

Descriere Aromatică: dulce, floral, lemnos 
delicat

DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru serenitate Calmer creează o atmosferă 
senină, astfel încât ora de culcare să devină o experiență 
liniștită și agreabilă. Aplicat pe tălpi și ceafă, Calmer te ajută 
să te relaxezi. 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. Uleiurile esențiale de Cananga și 
Buddha Wood, prezente exclusiv în amestecul Calmer, induc 
o senzație de relaxare. Când ai nevoie să te regenerezi fizic și 
psihic, aplică Calmer pe încheieturi, respiră și relaxează-te.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe ceafă și piept, pentru a-ți induce sentimente 

de calm și alinare.

• Aplică amestecul Calmer pe încheieturile copilului tău 
la sfârșitul zilei, pentru a-l ajuta să se relaxeze.

• Aplică-l pe tălpi la culcare pentru a te destinde înainte 
de a adormi. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz Extern: Aplică pe zona dorită. 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.



BENEFICII PRIMARE
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Rescuer™

Amestec Pentru Calmarea Durerii 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60206635

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

Rescuer™

Amestec Pentru Calmarea Durerii  10 ml Roll-on

DESCRIEREA PRODUSULUI
După o zi plină de activități, aplică amestecul pentru 
calmarea durerii Rescuer, pentru a induce o senzație de 
relaxare și a calma durerile de creștere de la nivelul 
picioarelor copiilor. Uleiurile de Copaiba, Levănțică, Mentă 
creață și Zanthoxylum sunt combinate în mod expert cu ulei 
de cocos fracționat, pentru a calma durerile și a crește 
rezistența fizică, într-un amestec suficient de delicat pentru 
utilizarea pe pielea sensibilă. Aplică Rescuer pe picioare, 
mâini sau umeri după ce faci sport sau după o zi plină de 
activități fizice, pentru a te relaxa și a calma durerile. 
Zanthoxylum, un ulei esențial utilizat exclusiv în acest 
amestec de la dōTERRA, are efecte de calmare și alinare. 
Rescuer are o aromă proaspătă, dar liniștitoare, care ajută 
la calmarea durerilor.

UTILIZĂRI
• Aplică Rescuer pe picioarele copiilor în creștere înainte 

de culcare sau după activitățile fizice intense.

• Aplică-l pe tâmple și pe ceafă pentru a diminua stările 
de încordare.

• Masează-l pe umeri, gât și spate, pentru o senzație 
calmantă și reconfortantă. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz Extern: Aplică pe zona dorită. 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.

• Induce sentimente de siguranță

• Are un efect reconfortant și de calmare a pielii

• Sprijină vitalitatea și starea de bine

Ingrediente: uleiuri esențiale de Copaiba, Levănțică, 
Mentă creață și Zanthoxylum, într-o bază de ulei de 
cocos fracționat

Descriere Aromatică: Lemnos, mentolat, floral



• Ajută la obținerea unei stări de calm și echilibru

• Favorizează relaxarea întregului corp

• Ajută mintea să se concentreze pe aspectele cele 
mai importante

BENEFICII PRIMARE

PAGINA INFORMAŢII PRODUS
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Steady™

Amestec pentru echilibrare 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60206617

Ingrediente: santal amyris, brad balsamifer, 
coriandru și magnolie, într-o bază de ulei de cocos 
fracționat

Descriere Aromatică: aromă de pin, fructată, 
lemnoasă delicată

Steady™

Amestec Pentru Echilibrare  10 ml Roll-on

DESCRIEREA PRODUSULUI
Perfect pentru utilizare zilnică sau la nevoie, amestecul 
pentru echilibrare Steady are o aromă delicată, plăcută și 
ușor fructată, care poate favoriza senzația de calm și 
relaxare. Steady îți oferă beneficiile unice ale uleiurilor 
esențiale de Santal Amyris, Brad balsamifer, Coriandru 
(sămânță) și Magnolie, combinate în mod perfect cu ulei 
de cocos fracționat, pentru un efect calmant, perfect 
pentru toate tipurile de piele. Uleiurile de Santal Amyris și 
Brad balsamifer sunt uleiuri cu aromă lemnoasă caldă, 
care induc sentimente de siguranță. Când te simți 
copleșit, aplică Steady pe ceafă sau pe încheieturi și 
inspiră adânc, pentru a-ți regăsi echilibrul. Steady 
calmează pielea și binedispune, fiind un amestec excelent 
pentru uz zilnic.

UTILIZĂRI
• Datorită efectului calmant asupra pielii și emoțiilor, 

Steady poate fi utilizat în momentele de stres, pentru a 
liniști mintea și a alina corpul.

• Folosește Steady pe parcursul zilei, pentru favorizarea 
unei stări de liniște.

• Aplică-l pe ceafă sau pe tălpi după o zi plină de 
evenimente, pentru a-ți regăsi echilibrul. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz Extern: Aplică pe zona dorită. 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.



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Stronger PIP RO  050819Toate 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

Stronger™

Amestec Protector  10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60206654

• Menține pielea curată și sănătoasă

• Calmează iritațiile cutanate ocazionale

• Binedispune, datorită parfumului luminos

• Induce sentimente de bunăstare și vitalitate

BENEFICII PRIMARE

Ingrediente: Cedru, Litsea, Tămâie și Trandafir, într-o 
bază de ulei de cocos fracționat

Descriere Aromatică: Luminos, lămâios intens, 
ușoară aromă de ierburi

Stronger™

Amestec Protector  10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Cu Cedru, Litsea, Tămâie și Trandafir, într-un format delicat 
și practic, combinate cu ulei de cocos fracționat, acest 
amestec de susținere unic este perfect pentru pielea 
sensibilă și crește senzația de rezistență a organismului, 
exact atunci când ai nevoie. Litsea, unul dintre 
ingredientele principale ale amestecului Stronger, ajută 
pielea să se mențină curată și cu aspect sănătos. Stronger 
are o aroma luminoasă, care binedispune și revigorează 
simțurile, fiind amestecul perfect pentru susținerea 
rezistenței organismului, zilnic sau atunci când nu te simți 
prea bine. Datorită combinației de uleiuri lemnoase și 
florale, Stronger este amestecul perfect de uleiuri 
esențiale pentru îngrijirea zilnică a sănătății pielii.

UTILIZĂRI
• În cazul pielii cu probleme folosește Stronger pentru un 

efect calmant și reconfortant asupra pielii si pentru a 
favoriza aspectul sănătos al acesteia.

• Aplică-l pe mâini, genunchi și picioare, după o zi lungă și 
plină.

• Stronger este un amestec excelent de păstrat la 
îndemână în timpul activităților prelungite, pentru a 
contribui la calmarea pielii.

• Pentru a face față amenințărilor agenților externi, 
utilizează Stronger, care sprijină starea de bine și 
vitalitatea. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz Extern: Aplică pe zona dorită. 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.
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Tamer™
Amestec pentru digestie 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60210289

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 Colecția pentru copii 
dōTERRA, fiind ideal atât pentru copii, cât și pentru adulți.

UTILIZĂRI
• Păstrează amestecul pentru digestie Tamer la îndemână 

în geantă, servietă sau ghiozdanul copilului, pentru un 
efect calmant localizat când pleci de acasă.

• Păstrează-l la îndemână în timpul zborurilor sau al altor 
călătorii, pentru un sprijin practic, disponibil într-o clipă.

• Aplică-l pe abdomen sau pe tălpi după ce ai consumat o 
masă copioasă.

• Suferi de disconfort abdominal? Bucură-te de un masaj 
abdominal calmant cu Tamer.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz extern: 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.

BENEFICII PRIMARE

Descrierea aromatică: condimentat, dulce, 
mentolat

• 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.

• Se aplică ușor pe zonele vizate, datorită flaconului 
cu bilă practic.

Tamer™

Amestec pentru digestie  10 ml Roll-on

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP RO  042120
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Thinker™

Amestec pentru concentrare 
10 ml Roll-on

Numărul de catalog: 60208301

BENEFICII PRIMARE

• Sprijină eforturile de concentrare ale celor care 
întâmpină dificultăți la menținerea atenției și a 
concentrării pe o anumită sarcină

• Induce o stare de vigilență

• Sprijină încrederea în sine

Ingrediente: vetiver, mentă, clementină și rozmarin, 
într-o bază de ulei de cocos fracționat

Descriere Aromatică: aromă de pământ, 
mentolată, de ierburi

Thinker™

Amestec pentru concentrare  10 ml Roll-on
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Ideal pentru toată lumea și pentru utilizare zilnică, 
amestecul pentru concentrare Thinker oferă sprijin optim 
atunci când sunt prea multe lucruri care îți distrag atenția. 
Conceput pentru a induce o stare de vigilență și gândire 
limpede, Thinker este alegerea perfectă când trebuie să fii 
atent și să te concentrezi. Cu Vetiver, Mentă, Clementină și 
Rozmarin, combinate în mod perfect cu ulei de cocos 
fracționat pentru piele sensibilă, Thinker este modul 
natural de a-ți crește starea de vigilență. Aplică Thinker pe 
tâmple, încheieturi și ceafă, pentru a redobândi gândirea 
limpede asupra sarcinii de efectuat. Datorită efectelor 
benefice asupra dispoziției oferite de uleiul de Clementină, 
Thinker sprijină eforturile de concentrare. Aroma sa unică 
de ierburi, ușor dulce, favorizează  limpezimea mintală în 
momentele de confuzie. Pentru a crea o atmosferă 
pozitivă favorabilă creșterii creativității și concentrării, 
încorporează Thinker în ritualul tău zilnic de studiu.

UTILIZĂRI
• Păstrează Thinker la îndemână în geantă sau în 

ghiozdanul copilului și aplică-l după-amiaza, pentru a te 
ajuta să rămâi concentrat asupra sarcinilor de îndeplinit.

• Folosește Thinker când ai nevoie de un plus de energie 
pozitivă.

• Favorizează învățarea și sprijină creativitatea, aplicând 
Thinker în timpul studiului. 

• Aplică-l pe încheieturi sau pe mâini și inspiră aroma 
pentru a favoriza gândirea clară.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite 
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

Uz extern: Aplică pe zona dorită. 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.
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