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HLAVNÍ VÝHODY

• Podporuje účinné jógové cvičení

• Navozuje pocity úplnosti a odvahy

• Podporuje trvalý pocit pevného základu, od něhož 
se můžeme odrazit

Složení: Esenciální oleje levandule, cedrové dřevo, 
kadidlo, skořice (kůra), santalové dřevo, pepř černý a 
pačule v základu z frakcionovaného kokosového 
oleje

Popis Vůní: Bohatá, zemitá, kořeněná, dřevitá

dōTERRA Anchor™

Směs zpřítomnění  5 ml
INFORMAČNÍ LIST 

O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Někdy v tomto bláznivém, uspěchaném moderním světě 
cítíte, že jste vykořeněni a nejisti sami sebou, máte 
sáhodlouhý seznam úkolů a nejisté priority. Najít rovnováhu 
díky aromaterapii a jednoduchým jógovým pohybům může 
být skvělým prvním krokem. Směs zpřítomnění dōTERRA 
Anchor přináší skálopevnou sebedůvěru, abyste mohli 
zvládat své povinnosti a život s uklidňující posilou. Tato 
směs, obsahující esenciální oleje levandule, cedrové dřevo, 
santalové dřevo, skořice, kadidlo, pepř černý a pačule v 
základu z frakcionovaného kokosového oleje podporuje 
vaši komunitu, emoční harmonii a vnitřní moudrost.  

POUŽITÍ
• Nanášejte na kotníky, kostrč a chodidla k navození 

pocitů završení a poklidu.

• Vychutnejte si přínosy směsi Anchor, kdykoli se budete cítit 
roztříštěni nebo vykořeněni.

• Ideální jógové pozice ladící s vůní směsi Anchor jsou 
meditační sed, zkrut v sedu a Bhu Mudra (jedna ruka na 
srdci, druhá na zemi).

• Olej lze používat během cvičení jógy nebo kdykoli 
během dne.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Naneste pár kapek na šperky fungující jako 
difuzéry, na přírodní dolomit nebo lávové kameny.

Použití na pokožku: Naneste jednu až dvě kapky na 
požadované místo. Níže viz další preventivní opatření.

UPOZORNĚNÍ
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Těhotné, kojící ženy nebo ošetřovaní pacienti by 
se měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima, 
vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce.


