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dōTERRA Anchor™

Zmes sprítomnenia 5 ml

Kód produktu: 60205607

HLAVNÉ ÚČINKY

• Podporuje účinné cvičenie jogy

• Podporuje pocit úplnosti a odvahy

• Povzbudzuje pocit pevného uzemnenia, z ktorého 
sa môžete odpichnúť vpred

Ingrediencie: Esenciálne oleje levandule, cédrového 
dreva, kadidla, kôry škorice, santalového dreva, 
čierneho korenia a pačuli, v základe s 
frakcionovaným kokosovým olejom

Opis Vonných Látok: Bohaté, zemité, korenisté, 
drevité

dōTERRA Anchor™

Zmes sprítomnenia  5 ml
INFORMACNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Niekedy sa v tomto šialene rušnom modernom svete cítite 
vyvedený z miery a neistý samy sebou. Pred sebou máte 
siahodlhý zoznam povinností a neisté priority. Nájsť 
rovnováhu pomocou aromaterapie a jednoduchých 
jogínskych pohybov môže byť vynikajúci prvý krok. Zmes 
sprítomnenia dōTERRA Anchor prináša pevnú vieru v seba, 
aby ste pristupovali k cvičeniu a životu s pokojom a silou. 
Esenciálne oleje levandule, cédrového dreva, santalového 
dreva, škorice, kadidla, čierneho korenia a pačuli, v základe 
s frakcionovaným kokosovým olejom v tejto zmesi podporia 
váš pocit spolupatričnosti, emocionálnu harmóniu a 
vrodenú múdrosť. 

POUŽITIE
• Naneste na členky, spodnú časť chrbtice, spodnú 

stranu chodidiel a podporte pocity celistvosti a pokoja.

• Užívajte si výhody zmesi Anchor kedykoľvek sa cítite 
rozptýlený a vyvedený z miery.

• Vynikajúce jogínske polohy v kombinácii s vôňou Anchor 
sú meditácia v sede, sed s vytočením do strán a Bhu 
Mudra (jedna ruka na srdci, druhá na zemi).

• Môžete použiť pri cvičení jogy alebo kedykoľvek počas 
dňa.

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie v aromaterapii: Naneste niekoľko kvapiek na šperky 
šíriace vôňu, prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.

Vonkajšie použitie: Naneste jednu až dve kvapky na želané 
miesto. Pozrite si dodatočné preventívne opatrenia uvedené 
nižšie.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak 
ste tehotná, dojčíte alebo ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu s 
očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.


