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BENEFICII PRIMARE

• Favorizează sentimentele de plenitudine și curaj 
în timp ce practici yoga.

• Susține sentimentul de stabilitate, care constituie 
baza necesară pentru a crește.

• Ajută utilizatorul să găsească conexiunea cu 
sinele și cu mediul înconjurător, precum și 
încrederea în forțele proprii.

• Pentru rezultate optime, utilizează-l în asociere cu 
celelalte uleiuri din dōTERRA Yoga Collection.

dōTERRA Anchor™

Amestec de ancorare 5 ml
PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 

PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
amestecul de ancorare dōTERRA Anchor îți conferă un plus 
de încredere în forțele proprii, pentru a-ți putea aborda 
practica de yoga și întreaga viață cu putere și calm. 
Incluzând uleiuri esențiale de levănțică, cedru, santal, 
scorțișoară, tămâie, piper negru și paciuli, într-o bază de 
Ulei de cocos fracționat, acest amestec susține conexiunea 
cu sinele, comuniunea, armonia emoțională și înțelepciunea 
înnăscută. Posturile de yoga ideale în asociere cu dōTERRA 
Anchor sunt meditația în poziția șezând, postura coloanei 
răsucite pe jumătate și Bhu Mudra (o mână pe inimă și 
cealaltă pe sol). 

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe glezne, la baza coloanei vertebrale și pe tălpi, 

pentru a susține sentimentul de plenitudine și curaj. 

• Poate �  utilizat în timpul exercițiilor yoga sau oricând în 
timpul zilei. 

• Posturile perfecte de yoga ce pot �  asociate aromei 
acestui amestec sunt meditație în poziția șezând, 
postura coloanei răsucite pe jumătate și Bhu Mudra 
(o mână pe inimă și cealaltă pe sol).

• Utilizează Anchor și întreaga dōTERRA Yoga Collection 
pentru a ampli� ca bene� ciile obținute din yoga și 
experiența vieții de zi cu zi.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor 
și zonele sensibile.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Lavandula Angustifolia (levănțică), ulei de Juniperus 
Virginiana (lemn), ulei de Boswellia carterii, ulei de 
Cinnamomum Zeylanicum (scoarță), ulei de 
Santalum Album (santal), ulei de Piper nigrum (piper) 
(fruct), ulei de Pogostemon Cablin, cinamaldehidă*, 
eugenol*, limonen*, linalool*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


