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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Помага за ефективни йога упражнения

• Подсилва чувствата на обич към себе си, 
доверие и лекота

• Приветства хармонията и спокойния прогрес

Съставки: Етерични масла от плод от бергамот, 
семена от кориандър, листо от майорама, мента, 
гераниум, босилек, роза, цвят от жасмин в база от 
фракционирано кокосово масло

Описание на ароматите: Зеленина, свежест, 
билкови нотки, леки цветни нотки

dōTERRA Align™

Центриращ бленд  5 ml
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 

ЗА ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Загубили сте връзката с реалността и не можете да 
контролирате обстоятелствата? Ароматерапията и 
някои лесни йога пози за центриране могат да 
създадат усещане за спокойствие и цел, което ще 
доведе до подновяване на решителността. 
Осъзнаването на Вашата собствена стойност и 
твърдата вяра в себе си е всекидневен обичай. 
Съдържащият етерични масла от бергамот, кориандър, 
майорана, мента, чист жасмин и роза с 
фракционирано кокосово масло като база центриращ 
бленд на dōTERRA Align Ви помага да вярвате в себе 
си и да виждате всички възможности.

УПОТРЕБИ
• Нанесете върху зоната около сърцето, по китките и 

по задната част на врата, за да се почувствате 
обичани от себе си и леки.

• Насладете се на ползите от Align, когато чувствате, че сте 
загубили страстта и не сте фокусирани.

• Перфектните йога упражнения с аромата на Align са 
позите войн II, триъгълник и порта.

• Може да се използва по време на йога упражнения 
или по всяко време на деня.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
Ароматна употреба: Нанесете няколко капки върху бижута 
за ароматерапия, естествен доломит или вулканични 
камъни-дифузери.

Локална употреба: Нанесете една до две капки на 
желаното място. Вижте допълнителните предпазни мерки 
по-долу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешността на ушите и чувствителни 
зони.
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