
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Помага за ефективни йога упражнения

• Насърчава чувства на пълнота и кураж

• Помага за създаването на стабилно чувство за 
основа, от което да продължите напред

Съставки: Етерични масла от лавандула, кедрово 
дърво, тамян, кора от канела, сандалово дърво, 
черен пипер и пачули с фракционирано кокосово 
масло като база

Описание на ароматите: Богат, земен аромат, 
пиперливи, дървесни нотки

dōTERRA Anchor™

Успокояващ бленд  5 ml
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 

ЗА ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Понякога в този луд, динамичен, модерен свят се 
чувствате откъснати от настоящето и несигурни, с 
огромен списък с неща за вършене и неясни приоритети. 
Отлична първа стъпка е да намерите баланс чрез 
ароматерапия и лесни йога упражнения. Успокояващият 
бленд на dōTERRA Anchor ви помага да си повярвате, за 
да се изправите пред живота си и упражненията 
спокойно. Този бленд съдържа етерични масла от 
лавандула, кедрово дърво, сандалово дърво, канела, 
тамян, черен пипер и пачули с фракционирано кокосово 
масло като база, и помага на Вашата общност, 
емоционална хармония и вродена мъдрост. 

УПОТРЕБИ
• Нанесете по глезените, основата на гръбначния 

стълб и долната част на стъпалата, за да усетите 
пълнота и спокойствие.

• Насладете се на ползите от Anchor, когато почувствате, че 
умът Ви е разпокъсан или откъснат от настоящето.

• Перфектните йога пози за аромата на Anchor са 
седнала медитация, седнало извъртане и мудра Бху 
(едната ръка е на сърцето, а другата на Земята).

• 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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