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Brave™

Zmes pre odvahu 
10 ml v guľôčkovej fľaštičke

Kód Produktu: 60206618

HLAVNÉ ÚČINKY

• Dodáva energiu a povzbudzuje zmysly

• Po nanesení na zátylok a pulzné body podnecuje 
pozitívnu náladu

• Podporuje pocity sebadôvery, odvahu a vieru v 
samého seba

Zloženie: divoký pomaranč, amyris, osmantus a 
škorica v základe frakcionovaného kokosového oleja

Popis Arómy: teplá citrusová, kvetinová, jemne 
korenistá

Brave™

Zmes pre odvahu 10 ml v guľôčkovej fľaštičke
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Začnite každý deň so sebadôverou a vierou tým, že 
skombinujte zmes pre odvahu Brave s vašimi pozitívnymi 
afirmáciami. Ak chcete pocítiť obnovu s pozitívnymi pocitmi, 
naneste zmes Brave na zátylok a pulzné body. Brave je 
kombináciou divokého pomaranča, amyrisu, osmantu a 
kôry škorice v zmesi, ktorá je jemná a rýchlo sa nanáša 
vďaka odbornému zmiešaniu s frakcionovaným kokosovým 
olejom. Vďaka optimistickej a teplej aróme je Brave 
vynikajúcou zmesou na povzbudenie a posilnenie, keď sa 
cítite bez motivácie. Brave obsahuje jedinečný esenciálny 
olej z dreva amyrisu, ktorý pomáha navodiť pokojnú 
atmosféru. Skôr ako sa popasujete s veľkými (alebo 
malými) životnými situáciami, naneste si Brave na spodnú 
časť chodidiel a rúk, aby ste navodili pocit odvahy a 
pozitívne sa naladili. Získate tak uistenie, že dokážete 
zvládnuť čokoľvek.

POUŽITIE
• Používajte zmes pre odvahu Brave pohodlne v priebehu 

celého dňa a podporte tak pocit dôvery.

• Použite Brave pred novými alebo odlišnými situáciami 
pre navodenie pocitu odvahy a sebadôvery. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako Vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. 
Možná citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.
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HLAVNÉ ÚČINKY

• Podporuje pozitívnu a pokojnú náladu

• Poskytuje pocit upokojenia a uvoľnenia celého tela

Calmer™

Upokojujúca Zmes 
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Kód Produktu: 60208288

Calmer™

Upokojujúca Zmes 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

Zloženie: esenciálne oleje z levandule, kanangy, 
dreva Buddha Wood a harmančeka rímskeho s 
frakcionovaným kokosovým olejom

Popis Arómy: sladká, kvetinová, jemne drevitá

POPIS PRODUKTU 
Upokojujúca zmes Calmer podporuje pokojnú atmosféru, 
aby bol čas pred spaním pokojným a príjemným zážitkom. 
Po nanesení zmesi Calmer na chodidlá a zátylok pomáha 
navodiť upokojujúce pocity. Calmer môžete používať ako 
súčasť vášho večerného rituálu. Je kombináciou 
upokojujúcich vlastností esenciálneho oleja z levandule, 
kanangy, dreva Buddha Wood a harmančeka rímskeho v 
praktickom a bezpečnom balení na aplikáciu vďaka 
zmiešaniu s frakcionovaným kokosovým olejom, ktorý má 
hydratačné účinky na pokožku. Esenciálne oleje z kanangy 
a dreva Buddha Wood, ktoré sú jedinečné pre zmes Calmer, 
podporujú pocity uvoľnenia. Keď je čas na ozdravenie vašej 
mysle aj tela, naneste Calmer na zápästia, vdychujte a 
relaxujte.

POUŽITIE
• Naneste na zátylok a hruď, aby sa podporili utišujúce 

a upokojujúce pocity.

• Potrite zmesou Calmer zápästia vášho dieťaťa na 
sklonku dňa, aby ste pomohli navodiť uvoľňujúce pocity.

• Aplikujte večer pred odchodom do postele na chodidlá 
na uvoľnenie pred spaním. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.



HLAVNÉ ÚČINKY
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Rescuer™

Uvoľňujúca Zmes  
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Kód Produktu: 60206635

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

Rescuer™

Uvoľňujúca Zmes 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

POPIS PRODUKTU
Po rušnom dni plnom aktivít naneste uvoľňujúcu zmes 
Rescuer pre pocit relaxácie a upokojenia rastúcich detských 
nôh. Kopaiva, levanduľa, mäta klasnatá a zantoxyl sú 
odborne zmiešané s frakcionovaným kokosovým olejom na 
uvoľnenie a podporu odolnosti, pričom sú dostatočne jemné 
pre citlivú pokožku. Potrite si po cvičení alebo dlhom dni 
plnom fyzickej aktivity zmesou Rescuer nohy, ruky alebo 
ramená pre pocit pohodlia a uvoľnenia. Esenciálny olej zo 
zantoxylu je jedinečný pre túto zmes dōTERRA a dokáže 
pomôcť utíšiť a upokojiť. Rescuer má sviežu ale upokojujúcu 
arómu poskytujúcu uvoľnenie.

POUŽITIE
• Naneste zmes Rescuer na rastúce nohy vašich detí 

pred spaním alebo po namáhavej činnosti.

• Naneste na spánky a zátylok na zníženie pocitov 
napätia.

• Vmasírujte do ramien, krku a chrbta pre zážitok plný 
pohodlia a upokojenia. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako Vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.

• Pomáha navodiť pocity ubezpečenia

• Pôsobí upokojujúco a uvoľňujúco na pokožku

• Podporuje pocity vitality a pohody

Zloženie: esenciálne oleje z kopaivy, levandule, mäty 
klasnatej a zantoxylu v základe frakcionovaného 
kokosového oleja

Popis Vône: drevnatá, mätová, kvetinová



• Podporuje snahu o pokojnú a vyrovnanú náladu

• Navodzuje pocit uvoľnenia celého tela

• Pomáha zamerať myseľ na to, čo je najdôležitejšie

HLAVNÉ ÚČINKY

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE
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Steady™

Uzemňujúca zmes 
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Kód Produktu: 60206617

Ingrediencie: olej amyrisu, jedle balzamovej, 
koriandra a magnólie v základe frakcionovaného 
kokosového oleja

Popis Vône: ihličnanová, ovocná, jemné drevitá

Steady™

Uzemňujúca zmes 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

POPIS PRODUKTU
Uzemňujúca zmes Steady je vynikajúca na každodenné 
použitie alebo vždy, keď to potrebujete. Má jemnú, lákavú 
a jemne ovocnú vôňu, ktorá dokáže pomôcť navodiť pocity 
uvoľnenia a pokoja. Zmes Steady čerpá z jedinečných 
účinkov esenciálnych olejov, ako je olej amyrisu, jedle 
balzamovej, koriandra a magnólie. Sú dokonale zmiešané 
s frakcionovaným kokosovým olejom, aby poskytli 
upokojenie vhodné pre všetky typy pleti. Oleje amyrisu a 
jedle balzamovej sú teplé oleje z dreva, ktoré podporujú 
pocity ubezpečenia. Keď pociťujete preťaženosť, potrite si 
zmesou Steady zátylok alebo zápästia a zhlboka sa 
nadýchnite. Vaša nálada sa opäť vráti do normálu.Zmes 
Steady upokojuje pokožku a povznáša, preto je vynikajúca 
ako zmes na každý deň.

POUŽITIE
• Utišujúco vplýva na pokožku a emócie. Steady sa môže 

používať v období plnom nerovnováhy na upokojenie 
mysle a uvoľnenie tela.

• Použite zmes Steady na navodenie pocitov pokoja 
počas dňa.

• Naneste na zátylok alebo chodidlá po dni plnom 
zážitkov na posilnenie pocitov vyrovnanosti. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako Vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.
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Stronger™

Ochranná zmes 
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Kód Produktu: 60206654

• Podporuje čistú a zdravo vyzerajúcu pokožku

• Upokojuje pri občasnom podráždení pokožky

• Povznáša náladu svojou jasnou vôňou

• Podporuje pocity životnej pohody a vitality

HLAVNÉ ÚČINKY

Zloženie: cédrové drevo, vavrín, kadidlo a ruža v 
základe frakcionovaného kokosového oleja

Popis Vône: jasná, ostro citrónová, jemne 
bylinková

Stronger™

Ochranná zmes 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU 
Obsahuje cédrové drevo, vavrín, kadidlo a ružu v jemnej a 
praktickej forme, skombinované s frakcionovaným 
kokosovým olejom. Táto jedinečná podporujúca zmes je 
ideálna pre citlivú pokožku a poskytuje pocit odolnosti, 
keď to najviac potrebujete. Vavrín, jedna z hlavných 
ingrediencií v zmesi Stronger, pomáha udržať zdravý a 
čistý vzhľad pokožky. Jasná a povznášajúca aróma zmesi 
Stronger je osviežujúca pre zmysly a pôsobí ako 
vynikajúca zmes pre navodenie každodenného pocitu 
odolnosti alebo keď práve nemáte svoj deň. Vďaka zmesi 
drevnatých a kvetinových olejov funguje Stronger ako 
vynikajúca zmes esenciálnych olejov pre každodenné 
zdravie pokožky.

POUŽITIE
• Keď máte vyčerpanú pleť, použite Stronger na uvoľnenie 

a upokojenie pokožky. Povzbudí jej zdravý vzhľad.

• Naneste na ruky, kolená a chodidlá po dlhom dni plnom 
aktivít.

• Stronger je vynikajúca zmes, ktorú majte nablízku počas 
vyčerpávajúcich činností, keďže pomáha upokojiť 
pokožku.

• Pri zvýšení environmentálnych hrozieb použite zmes 
Stronger na podporu pocitov životnej pohody a vitality. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako Vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. 
Možná citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.



INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE
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Tamer™
Zmes na trávenie 
10 ml Roll-on

Kód produktu: 60210289

POPIS PRODUKTU
Či ste doma alebo ste z domova ďaleko, zmes na trávenie 
Tamer musíte mať vždy poruke! Zmes Tamer má jedinečné 
účinky esenciálnych olejov CPTG™, ako je mäta pieporná, 
mäta roľná a zázvor v základe s frakcionovaným kokosovým 
olejom. Tieto oleje spoločne pomáhajú navodiť pohodlie po 
konzumácii výdatného jedla. Zmes Tamer, ako súčasť 
kolekcie pre deti dōTERRA, je ideálna pre deti aj dospelých. 

POUŽITIE
• Majte zmes na trávenie Tamer poruke vo vašej 

peňaženke, aktovke alebo batohu vášho dieťaťa pre 
cielenú úľavu, keď ste mimo domu.

• Majte zmes poruke pri lete lietadlom či cestovaní na 
pohotovú praktickú podporu.

• Po konzumácii výdatného jedla naneste zmes na pokožku 
v oblasti žalúdka alebo na spodnú časť chodidiel.

• Žalúdočná nevoľnosť? Užite si upokojujúcu masáž 
brucha so zmesou Tamer.

NÁVOD NA POUŽITIE
Vdychovaním: Naneste na šperky šíriace vôňu, prírodný 
dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Na pokožku: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.

HLAVNÉ ÚČINKY

Popis arómy: korenisté, sladké, mätové

• Upokojujúca aróma môže pomôcť navodiť cielenú 
pohodu, keď to najviac potrebujete.

• Na masáž brucha prinášajúcu úľavu.

• Po zriedení s frakcionovaným kokosovým olejom 
dōTERRA je táto zmes ideálna pre deti a všetkých, 
ktorí majú citlivú pokožku.

• Poľahky naneste na cielené oblasti praktickým 
guľôčkovým aplikátorom.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tamer™ PIP SK  042120

Tamer™

Zmes na trávenie  10 ml Roll-on
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Thinker™

Zmes na Sústredenie 
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Kód Produktu: 60208301

HLAVNÉ ÚČINKY

• Podporuje snahu u tých, ktorí majú problém 
udržiavať pozornosť a vytrvať v práci

• Prináša pocit bdelosti

• Podporuje pocity viery

Zloženie: vetiver, mäta pieporná, klementínka a 
rozmarín v základe frakcionovaného kokosového oleja

Popis Arómy: uzemňujúca, mätová, bylinková

Thinker™

Zmes na Sústredenie 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Zmes na sústredenie thinker je ideálna pre každého, na 
každodenné použitie a je optimálnou podporou, keď na 
vás pôsobí mnoho rušivých elementov. Thinker je 
navrhnutá na podporu pocitu bdelosti a jasnosti. 
Vynikajúco sa hodí pre momenty, keď je potrebné 
sústrediť sa a zvýšiť pozornosť. Zmes thinker prirodzene 
navodzuje pocit väčšej bdelosti. Obsahuje vetiver, mätu 
piepornú, klementínku a rozmarín v perfektnej kombinácii 
s frakcionovaným kokosovým olejom pre citlivú pokožku.
Naneste thinker na spánky, zápästia a zátylok pre pocit 
jasnosti v danej situácii. Zmes thinker s povznášajúcimi 
účinkami klementínky pomáha v snahe vytrvať. Má 
jedinečnú bylinkovú a jemne sladkú vôňu, ktorá pomáha 
navodiť pocity jasnosti v obdobiach, keď zavládne zmätok.
Zahrňte thinker do svojej každodennej rutiny spojenej s 
učením. Pomôže vám vytvoriť kreatívnu a pozitívnu 
atmosféru pre lepšiu tvorivosť a sústredenie.

POUŽITIE
• Majte Thinker poruke v peňaženke alebo ruksaku 

vášho dieťaťa a naneste popoludní pre udržanie 
sústredenia a koncentráciu.

• Zmes Thinker použite, keď chcete podnietiť pozitívne 
naladenie.

• Podporte proces učenia a kreativitu aplikovaním zmesi 
Thinker v čase, keď sa venujete štúdiu. 

• Naneste na zápästia alebo ruky a vdychujte na zvýšenie 
pocitu jasnosti.

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu, 
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na 
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.
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