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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Segít az összpontosításban, amivel támogatja a 
jógagyakorlatok hatékony elvégzését, és fokozza 
a jógaélményt.

• Jógázás közben végig táplálja az önelfogadás, a 
bizalom és a rugalmasság érzését.

• Hozzájárul egy magasabb szintű összhanghoz és 
nyugalomhoz, ami lehetővé teszi használója 
számára, hogy támogatóbb légkört és teljesebb 
körű jóllétet érjen el.

• A legjobb hatás érdekében használja a dōTERRA
Jóga kollekció többi olajával együtt.

dōTERRA Align™

Központosító keverék 5 ml 
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Az dōTERRA Align™ a dōTERRA Jóga kollekció központosító 
keveréke. Ez a békét és nyugalmat árasztó keverék azzal a 
céllal készült, hogy az önelfogadás és a bizalom érzésének 
táplálásával támogassa a napi jógagyakorlatok elvégzését. 
A dōTERRA Align aromájához kiválóan illő jógapózok a 
harcos II. póz, a háromszögtartás és a kapupóz. A jógázáson 
túl az Align az egész napon át tartó harmonikus közérzethez 
is nagyban hozzájáruló, csodás keverék.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Alkalmazza az Align keveréket külsőleg, és élvezze 

jótékony hatásait, valahányszor segíteni szeretné 
az összpontosítást.

• Az Align aromájához kiválóan illő jógapózok a harcos II. 
póz, a háromszögtartás és a kapupóz.

• Vigye fel a kívánt területekre jógagyakorlatokhoz vagy a 
nap folyamán bármikor.

• Alkalmazza az Align keveréket és a teljes dōTERRA Jóga 
kollekciót, hogy növelje jógagyakorlatai hatékonyságát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10 ml 
hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle 
5 cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen 
össze belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal. Csak 
külsőleges használatra.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. Ha várandós vagy orvosi kezelés alatt áll, 
egyeztessen kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel és érzékeny területekkel való érintkezést. A felvitelt 
követően legalább 12 órán át kerülje a napfényt és az 
UV-sugárzást.

Összetevők: Cocos nucifera (kókusz) olaj, Citrus 
aurantium bergamia (bergamott) termésének 
olaja, Coriandrum sativum (koriandermag) olaj, 
Origanum majorana leveléből kivont olaj, Mentha 
piperita (borsmenta) olaj, Pelargonium graveolens 
olaja, Ocimum basilicum- (bazsalikom-) olaj, Rosa 
damascena virágából kivont olaj, Jasminum 
grandifl orum (jázmin) virágkivonata, linalol*, 
limonén*, citronellol*

* Természetesen előforduló olajösszetevők.


