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Brave™

Courage Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60206618

FÖRDELAR

• Energigivande och uppiggande för sinnena

• Applicera på nacken och pulspunkterna när du vill 
lyfta humöret

• Stimulerar känslor av säkerhet, mod och 
självförtroende

Ingredienser: Wild Orange, Amyris, Osmanthus och 
Cinnamon i en bas av fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: Varm citrus, blommig, 
svagt kryddig

Brave™

Courage Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Börja varje dag med styrka och självförtroende genom att 
kombinera Brave Courage Blend med din positiva 
affirmationer. Uppfylls av positiva känslor genom att rolla 
Brave på nacken och pulspunkterna. I Brave kombineras 
Wild Orange, Amyris, Osmanthus och Cinnamon Bark med 
fraktionerad kokosolja och en skonsam och snabb 
applikationsmetod. Med sin ljusa och varma doft är Brave 
den perfekta blandningen för att pigga upp och stärka dig 
när du känner dig omotiverad. Brave innehåller den unika 
eteriska oljan Amyris Wood som bidrar till att skapa en lugn 
stämning. Innan du tacklar livets stora (eller små) 
utmaningar kan du rolla Brave på fotsulorna och händerna 
för att stimulera känslor av mod och positivitet så att du 
kan utföra det du föresatt dig.

ANVÄNDNING
• Du kan enkelt använda Brave Courage Blend under 

dagen för att stimulera självförtroendet.

• Använd Brave före nya eller annorlunda situationer när 
du behöver mod och självförtroende. 

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR 
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.
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FÖRDELAR

• Främjar ett positivt och lugnt humör

• Skapar lugnande och avkopplande känslor i hela 
kroppen

Calmer™

Restful Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60208288

Calmer™

Restful Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

Ingredienser: Eteriska oljor av Lavender, Cananga, 
Buddha Wood och Roman Chamomile i en bas av 
fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: : Söt, blommig, svagt 
träaktig

PRODUKTBESKRIVNING
Calmer Restful Blend skapar en lugn atmosfär som gör att 
sänggåendet blir en stillsam och välkommen upplevelse. 
Rolla Calmer på fotsulorna och nacken för att stimulera till 
avslappnade känslor. I Calmer kombineras de lugnande 
egenskaperna hos de essentiella oljorna Lavender, 
Cananga, Buddha Wood och Roman Chamomile med de 
återfuktande fördelarna hos fraktionerad kokosolja i en 
bekväm och säker appliceringsmetod. Calmer kan 
användas som en del av din kvällsritual. De essentiella 
oljorna Cananga och Buddha Wood, som är unika för 
Calmer, främjar känslor av avkoppling. Stryk på Calmer på 
handlederna, andas in och slappna av när du vill återställa 
kroppen och sinnet.

ANVÄNDNING
• Rolla på nacken och bröstet för att främja lugna och 

lindrande känslor.

• Applicera Calmer på ditt barns handleder i slutet av 
dagen för att stimulera till avkoppling.

• Stryk på fotsulorna före sänggående för att hjälpa till 
att slappna av. 

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.



FÖRDELAR
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Rescuer™

Soothing Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60206635

PRODUKTINFORMATIONSSIDA

Rescuer™

Soothing Blend  10 ml Roll-on

PRODUKTBESKRIVNING
Efter en hektisk dag, fylld av aktiviteter, kan du använda 
Rescuer Soothing Blend för en avkopplande känsla och för 
att lindra växtvärk. Copaiba, Lavender, Spearmint och 
Zanthoxylum kombineras med fraktionerad kokosolja för 
att lindra och höja motståndskraften samtidigt som den är 
skonsam mot känslig hud. Rolla Rescuer på benen, 
händerna eller skuldrorna efter träning eller en lång dag 
med fysiska aktiviteter för att uppmuntra till känslor av 
komfort och lindring. Zanthoxylum, en essentiell olja som är 
unik för denna dōTERRA-blandning, hjälper till att lugna och 
lindra. Rescuer har en fräsch, men lugnande doft som 
stöttar.

ANVÄNDNING
• Rolla Rescuer på växande barns ben före sänggåendet 

eller efter ansträngande aktiviteter.

• Stryk på tinningarna och nacken för att minska 
spänningskänslor.

• Massera in på skuldror, nacke och ryggen för en 
lindrande och lugnande upplevelse. 

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.

• Hjälper till att skapa känslor av trygghet

• Lindrande och lugnande för huden

• Stimulerar känslor av vitalitet och komfort

Ingredienser: Essentiella oljor av Copaiba, 
Lavender, Spearmint och Zanthoxylum i en bas av 
fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: Träaktig, mintaktig, 
blommig



• Stimulerar till ett lugnt och balanserat humör

• Främjar en känsla av avkoppling i hela kroppen

• Hjälper dig att fokusera på det som är viktigast

FÖRDELAR

PRODUKTINFORMATIONSSIDA
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Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60206617

Ingredienser: amyris, balsam fir, coriander och 
magnolia i en bas av fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: granaktig, fruktig, 
mjukt träaktig

Steady™

Grounding Blend  10 ml Roll-on

PRODUKTBESKRIVNING 
Steady Grounding Blend är perfekt för daglig användning 
eller efter behov med sin mjuka, inbjudande och lite 
fruktiga doft som kan hjälpa till att främja känslor av 
avslappning och lugn. Steady utnyttjar de unika fördelarna 
hos essentiella oljor som Amyris, Balsam Fir, Coriander och 
Magnolia som perfekt blandats med fraktionerad kokosolja 
för att ge en lugnande effekt som passar alla hudtyper. 
Amyris och Balsam Fir är varma träoljor som uppmuntrar 
känslor av trygghet. När du känner att allt blir för mycket 
kan du rolla Steady på nacken eller handlederna och ta ett 
djupt andetag tills du känner att du hittar balansen. Steady 
är lindrande för huden och upplyftande vilket gör det till en 
bra blandning för daglig användning.

ANVÄNDNING
• Steady är lugnande för huden och stillar känslorna. 

Steady kan användas i svåra stunder för att stilla 
sinnet och lugna kroppen.

• Använd Steady för att främja känslor av lugn under 
dagen.

• Stryk på nacken eller fotsulorna efter en händelsefylld 
dag för att skapa en känsla av balans. 

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes Användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.
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Stronger™

Protective Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60206654

• Främjar hud med ett rent och friskt utseende

• Lindrar tillfälliga hudirritationer

• Lyfter humöret med sin ljusa doft

• Stimulerar känslor av välbefinnande och vitalitet

FÖRDELAR

Ingredienser: Cedarwood, Litsea, Frankincense och 
Rose i en bas av fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: Ljus, skarp citron, lätt 
örtaktig

Stronger™

Protective Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Denna unika, stödjande blandning med Cedarwood, 
Litsea, Frankincense och Rose kombinerat med 
fraktionerad kokosolja i ett praktiskt format är perfekt för 
känslig hud och ger en känsla av motståndskraft när det 
behövs. Litsea, en av huvudingredienserna i Stronger, 
hjälper till att hålla huden frisk och ren. Den friska och 
upplyftande doften av Stronger friskar upp sinnena och är 
den perfekta blandningen när du vill stärka 
motståndskraften eller när du inte känner på topp. 
Blandningen av träaktiga och blommiga oljor gör att 
Stronger är den perfekta dagliga oljeblandningen för 
hälsosam hud.

ANVÄNDNING
• När huden är störd kan du använda Stronger för att 

lugna och lindra huden samtidigt som du främjar ett 
hälsosamt utseende.

• Rolla på händer, knän och fötter efter en lång dag med 
aktiviteter.

• Stronger är en bra blandning att ha till hands för att 
lindra huden under aktiviteter.

• Använd Stronger för att främja välbefinnande och 
vitalitet när miljöhoten är många. 

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.
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Tamer™
Digestive Blend 
10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60210289

PRODUKTBESKRIVNING
Tamer Digestive Blend är ett måste oavsett om du är 
hemma eller långt därifrån! Tamer har de unika 
egenskaperna hos essentiella CPTG™-oljor som spearmint, 
japansk pepparmynta och ingefära i en bas av dōTERRA 
fraktionerad kokosnötolja. Tillsammans bidrar dessa oljor till 
att ge lindring efter en stor måltid. Tamer, som ingår i 
dōTERRA Kids Collection, är perfekt för både barn och vuxna.

ANVÄNDNING
• Ha Tamer Digestive Blend till hands i handväskan, 

portföljen eller barnens ryggsäckar för lindring i farten.

• Ha den till hands när du flyger eller reser för snabb lindring.

• Applicera på magen eller fotsulorna efter en stor måltid.

• Magbesvär? Njut av en lugnande magmassage med Tamer.

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, dolomit- eller 
lavastenar.

Utvärtes: Stryk på önskat område. Användning bör 
övervakas av en vuxen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.

FÖRDELAR

Aromatisk beskrivning: kryddig, söt, mintaktig

• En lugnande doft som kan ge målinriktad lindring 
när du behöver det mest.

• Ger en lugnande magmassage.

• Utspädd med dōTERRA fraktionerad kokosnötolja 
vilket gör blandningen perfekt för barn och personer 
med känslig hud.

• Applicera enkelt på problemområden med den 
praktiska roll-on-applikatorn.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP SV  042120

Tamer™

Digestive Blend  10 ml Roll-on
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Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on

Artikelnummer: 60208301

FÖRDELAR

• Stöttar de som har svårt med uppmärksamheten 
och koncentrationen

• Stimulerar känslor av vakenhet

• Främjar känslor av tillit

Ingredienser: vetiver, peppermint, clementine och 
rosemary i en bas av fraktionerad kokosolja

Aromatisk Beskrivning: jordig, mintaktig, örtig

Thinker™

Focus Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Thinker Focus Blend är det idealiska stödet när du behöver 
fokusera. Blandningen passar alla och kan användas 
dagligen. Thinker är designad för att främja en känsla av 
vakenhet och skärpa vilket gör blandningen perfekt när du 
måste vara uppmärksam och koncentrerad. Thinker 
innehåller Vetiver, Peppermint, Clementine och Rosemary i 
kombination med fraktionerad kokosolja vilket gör den till 
ett naturligt sätt att känna sig vaken och den passar 
känslig hud. Rolla Thinker på tinningarna, handlederna och 
nacken för att tänka klart i olika situationer. Thinker drar 
nytta av de upplyftande fördelarna med Clementine så att 
du kan fokusera på dina uppgifter. Den unika doften är 
örtig och lite söt och hjälper till att skapa en känsla av 
klarhet. Använd Thinker vid inlärning när du vill skapa en 
stöttande och positiv miljö med högre kreativitet och fokus.

ANVÄNDNING
• Ha Thinker till hands i väskan eller i ditt barns 

ryggsäck och använd på eftermiddagarna för att vara 
fokuserad på dina uppgifter.

• Använd Thinker när du behöver höja positiviteten.

• Främja inlärning och kreativitet genom att använda 
Thinker när du studerar. 

• Rolla på handleder eller händer och andas in för att 
stimulera till skärpa.

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar 
av dolomit eller lava.

Utvärtes användning: Stryk på önskat område. Användning 
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR 
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden.
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