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PRIMÆRE FORDELE

• Understøtter effektiv udøvelse af yoga

• Fremmer følelser af lykke, klarsyn og mod

• Tilskynder dig til at nå mål og forbedret 
præstation

Ingredienser: Æteriske olier af citronskræl, 
grapefrugtskræl, sibirisk gran, osmanthusblomst og 
melissablade i en base af fraktioneret kokosolie

Aromatisk Beskrivelse: Citrus, kraftig blomsterduft, 
sød, klar

dōTERRA Arise™

Enlightening Blend  5 ml
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Udfordringer og modløshed er ikke ualmindelige, mens du 
stræber efter at nå dine mål og realisere dine drømme. 
Med daglige øvelser i at bekræfte dig selv, energigivende 
yogastillinger og dejlige aromaer kan du lægge disse 
forhindringer bag dig. dōTERRAs Oplysende Blanding, med 
æteriske olier af grapefrugt, citron, osmanthus, melissa og 
sibirisk gran i en base af fraktioneret kokosolie, inspirerer 
øjeblikke, der løfter dig op og nå dit det bedste for dig. 
Aromaerne i denne blanding understøtter din stabilitet, 
såvel som din frihed, din krops udholdenhed, samt mod og 
følelsen af lykke i dit hjerte.

ANVENDELSER
• Påfør på tindinger, håndled og nakke for at fremme 

følelsen af lykke.

• Nyd fordelene ved Arise, når du udfordrere dig selv til at 
med at nå næste trin.

• Brug Arise, mens du udøver de følgende yogastillinger: 
stående, armene over hovedet og stående sidestræk, og 
halvmåne.

• Den kan anvendes, mens du udøver yoga, eller når 
som helst i løbet af dagen.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Påfør nogle dråber til diffusion på smykker, 
naturlig dolomit eller diffusion på lavasten.

Udvortes brug: Påfør en til to dråber på det ønskede område. 
Se yderligere forholdsregler herunder.

ADVARSLER
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
øre og sensitive områder. Undgå sollys eller UV-stråler i op 
til 12 timer efter du har påført produktet.


