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dōTERRA Align™

Mieszanka centrująca 5 ml

Nr partii: 60205609

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Wspiera skuteczną praktykę jogi

• Wzmacnia wiarę w siebie oraz poczucie 
samoakceptacji i akceptacji świata

• Zachęca do harmonii i spokojnego postępu

Składniki: Olejki eteryczne z owoców bergamotki, 
nasion kolendry, liści majeranku, mięty pieprzowej, 
geranium, bazylii, róży i kwiatów jaśminu na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

Opis Aromatu: Zielony, świeży, ziołowy, lekko 
kwiatowy
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STRONA INFORMACJI O 

PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU 
Czujesz obojętność i brak kontroli nad własnym życiem? 
Aromaterapia oraz kilka prostych centrujących pozycji 
jogi może Ci pomóc odzyskać spokój oraz poczucie celu i 
determinacji. Niech Twoją codzienną praktyką stanie się 
pielęgnowanie poczucia własnej wartości, spokoju i 
opanowania.Mieszanka centrująca dōTERRA Align, 
będąca połączeniem olejków eterycznych z bergamotki, 
kolendry, majeranku, mięty pieprzowej, jaśminu (absolut) 
i róży na bazie frakcjonowanego oleju kokosowego, 
przywraca wiarę w siebie i sprawia, że umysł staje się 
otwarty na nowe możliwości.

ZASTOSOWANIE
• Nakładaj na skórę w okolicach serca, na nadgarstki i 

kark, aby zwiększyć poczucie samoakceptacji i zacząć 
brać życie takim, jakie jest.

• Stosuj mieszankę Align zawsze wtedy, gdy odczuwasz apatię 
i nie możesz się na niczym skupić.

• Idealne pozycje jogi współgrające z zapachem Align to 
pozycja Wojownika II, Trójkąta i Bramy.

• Można stosować podczas jogi lub w dowolnym 
momencie w ciągu dnia.

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie jako aromat: Zastosuj kilka kropli na biżuterii do 
aromaterapii, naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z kamienia 
wulkanicznego.

Stosowanie miejscowe: Wetrzyj jedną lub dwie krople w 
wybranym miejscu. Dodatkowe środki ostrożności: patrz 
poniżej.

UWAGI
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz 
piersią lub znajdujesz się pod opieką lekarską, 
skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać kontaktu z 
oczami, wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi 
obszarami.


