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BENEFICII PRIMARE

• Completează în mod e� cient practica de yoga, 
ajutând utilizatorul să își deschidă mintea și 
ampli� când experiența trăită prin yoga, prin uz 
extern.

• Aplică-l pe piele pentru a susține sentimentul de 
fericire, gândirea limpede și curajul.

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

dōTERRA Arise™

Amestec pentru inspirație 5 ml
PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 

PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Simte-te vesel și curajos în timp ce-ți abordezi obiectivele cu 
toată forța înainte. Acest amestec de uleiuri esențiale 
revigorant și iluminator este perfect în a te inspira să visezi 
în stil mare și să muncești conștiincios. Incluzând uleiuri 
esențiale de grapefruit, lămâie, osmanthus, roiniță și brad 
siberian într-o bază de Ulei de cocos fracționat, amestecul 
pentru inspirație de la dōTERRA inspiră momente de 
revigorare și stabilire a unor obiective personale. Bucură-te 
de bene� ciile amestecului dōTERRA AriseTM când îți propui 
să atingi noi obiective. 

UTILIZĂRI
• Utilizează Arise când practici următoarele posturi de yoga: 

postura stând în picioare cu brațele sus, postura de 
întindere laterală din stând în picioare și postura semilunii.

• Utilizează Arise și întreaga dōTERRA Yoga Collection, 
pentru a ampli� ca bene� ciile obținute din yoga. 

• Aplică pe tâmple, încheieturi și pe gât pentru a induce 
sentimente de bucurie.

• Bucură-te de bene� ciile aromatice ale amestecului Arise 
când îți propui să atingi noi obiective. 

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. A se evita expunerea la lumina soarelui și la 
razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Citrus limon (lămâie) (coajă), ulei de Citrus Paradisi 
(grapefruit) (coajă), ulei de Abies Sibirica, extract de 
Osmanthus fragrans (� oare), ulei de Melissa of� cinalis 
(frunză), citral*, limonen*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


