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dōTERRA Arise™

Mieszanka oświecająca 5 ml

Nr partii: 60205608

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Wspiera skuteczną praktykę jogi

• Wzmacnia uczucie szczęścia, jasność umysłu i 
odwagę

• Motywuje, aby osiągać cele szybciej i bardziej 
efektywnie

Składniki: Olejki eteryczne ze skórki cytryny, skórki 
grejpfruta, jodły syberyjskiej, kwiatu osmantusa i liści 
melisy na bazie frakcjonowanego oleju kokosowego

Opis Aromatu: Cytrusowy, bogaty kwiatowy, słodki, 
jasny

dōTERRA Arise™

Mieszanka oświecająca  5 ml
STRONA INFORMACJI 

O PRODUKCIE

OPIS PRODUKTU 
Często zdarza się, że na drodze do realizacji celów oraz 
marzeń napotykamy na przeszkody i czujemy zniechęcenie. 
Przeszkody te pokonasz dzięki codziennemu praktykowaniu 
afirmacji i podnoszących na duchu pozycji jogi w połączeniu z 
poprawiającą nastrój aromaterapią. Dzięki mieszance 
oświecającej dōTERRA Arise, zawierającej olejki eteryczne z 
grejpfruta, cytryny, osmantusa, melisy i jodły syberyjskiej na 
bazie frakcjonowanego oleju kokosowego, odzyskasz wiarę we 
własne siły i w pełni zrealizujesz swój potencjał. Aromaty tej 
mieszanki zapewnią Ci spokój i poczucie wolności, wzmocnią 
wytrzymałość ciała, a serce napełnią odwagą i szczęściem.

ZASTOSOWANIE
• Wmasuj w skronie, nadgarstki i szyję, aby wzmocnić 

swoje poczucie szczęścia.

• Mieszankę Arise stosuj zawsze wtedy, gdy stawiasz przed 
sobą wyzwanie, aby osiągnąć więcej.

• Arise jest doskonałym uzupełnieniem następujących 
pozycji jogi: pozycja stojąca, pozycja stojąca z ramionami 
w górze i pozycja Półksiężyca.

• 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. Unikać światła słonecznego i 
promieni UV do 12 godzin po zastosowaniu produktu.


