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dōTERRA Anchor™

Mieszanka uspokajająca 5 ml

Nr partii: 60205607

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Wspiera skuteczną praktykę jogi

• Daje poczucie spełnienia i odwagi

• Zapewnia silną bazę emocjonalną i spokój

Składniki: Olejki eteryczne z lawendy, drzewa 
cedrowego, kadzidła, kory cynamonu, drzewa 
sandałowego, czarnego pieprzu i paczuli na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego

Opis Aromatu: Bogaty, ziemisty, pikantny, leśny

dōTERRA Anchor™

Mieszanka uspokajająca  5 ml
STRONA INFORMACJI 

O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU 
Często w szalonym pędzie współczesnego świata, którym 
rządzą kilometrowe listy zadań do zrobienia i niepewne 
priorytety, czujesz, że brakuje Ci własnego miejsca na ziemi 
i pewności siebie. Znalezienie równowagi przez 
aromaterapię i proste pozycje jogi może być doskonałym 
pierwszym krokiem. Mieszanka uspokajająca dōTERRA 
Anchor wzmocni Twoje zaufanie do samego siebie, dzięki 
czemu podejdziesz do ćwiczeń i życia z siłą oraz spokojem. 
Mieszanka Anchor, zawierająca olejki eteryczne z lawendy, 
drzewa cedrowego, drzewa sandałowego, cynamonu, 
kadzidła, czarnego pieprzu i paczuli na bazie 
frakcjonowanego oleju kokosowego, wzmocni Twoje 
poczucie więzi społecznych, pobudzi Twoją wrodzoną 
mądrość i przywróci równowagę emocjonalną. 

ZASTOSOWANIE
• Wmasuj w kostki, odcinek lędźwiowy i podeszwy stóp, 

aby poczuć spełnienie oraz spokój.

• Stosuj mieszankę Anchor zawsze wtedy, gdy odczuwasz 
dezorientację i odosobnienie.

• Pozycje jogi tworzące idealne połączenie z aromatem 
Anchor to Medytacja w siadzie, Skręt w siadzie i Bhu 
Mudra (jedna ręka na sercu, druga na Ziemi).

• 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.


