
Minden védjeggyel vagy bejegyzett védjegy szimbólummal ellátott szó a doTERRA Holdings LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC dōTERRA Arise PIP HU 210621

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Külsőleg alkalmazva a hatékony jógagyakorlatok 
ideális kiegészítője, mivel segít, hogy kitárjuk az 
elménket, és fokozza a jógaélményt.

• Vigye fel a bőrre, hogy előhívja vele a jókedv, a 
tisztánlátás és a bátorság érzését.

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

dōTERRA Arise™

Megvilágosító keverék 5 ml
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Dolgozzon örömmel és bátran az Ön előtt álló célok 
elérésén. Ez a frissítő és megvilágosító esszenciálisolaj-
keverék tökéletes inspirációul szolgál, hogy nagyra törő 
célokat tűzzön ki, és keményen dolgozzon az elérésükért.
A dōTERRA frakcionált kókuszolajos bázishoz adott 
grépfrút, citrom, illatcserje, orvosi citromfű és szibériai 
fenyő esszenciális olajokból készülő Megvilágosító 
keveréke inspirációul szolgál, hogy igyekezzünk a lehető 
legtöbbet kihozni magunkból. Élvezze a dōTERRA Arise 
kínálta előnyöket, miközben teljesítményét újabb szintre 
igyekszik emelni. 

HASZNÁLATI MÓDOK
• Alkalmazza az Arise keveréket a következő jógapózok 

gyakorlása közben: álló póz, nyújtás oldalra felemelt 
karokkal és félhold.

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

• Vigyen fel belőle a halántékra, a csuklókra és a nyakra a 
felhőtlen jókedvért.

• Élvezze az Arise kínálta aromatikus előnyöket, miközben 
teljesítményét újabb szintre igyekszik emelni. 

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 
limon (citrom) héjából kivont olaj, Citrus paradisi 
(grépfrút) héjából kivont olaj, Abies sibirica olaja, 
Osmanthus Fragrans virágkivonat, Melissa offi cinalis 
leveléből kivont olaj, citrál*, limonén*

* Természetesen előforduló olajösszetevők


