dōTERRA Align™
Směs vnitřního středu 5 ml

INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Cítíte se odtrženi a neschopni řídit svůj život?
Aromaterapie a některé jednoduché jógové pozice pro
zaměření pozornosti do sebe mohou vytvořit nový pocit
míru a smyslu vedoucí k navrácení schopnosti
rozhodování. Připomínat si svou hodnotu a být pevně
ukotven v sobě je každodenní praxe. Směs vnitřního
středu dōTERRA Align, obsahující esenciální oleje
bergamot, koriandr (semeno), majoránka, máta peprná,
jasmín (absolutní silice) a růže v základu z
frakcionovaného kokosového oleje, vám pomůže věřit v
sebe a zůstat otevření všem možnostem.

POUŽITÍ
• Naneste v místě srdce, na zápěstí a do týlu, abyste
posílili pocity sebepřijetí a přizpůsobivosti.
• Vychutnejte si přínosy směsi Align, kdykoli pocítíte apatii a
ztrátu soustředěnosti.
Složení: Esenciální oleje bergamot (plod), koriandr
(semeno), majoránka (list), máta peprná, pelargonie
růžová, bazalka, růže, jasmín (květ) v základu z
frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: Zelená, svěží, bylinková, lehce květová

HLAVNÍ VÝHODY

• Ideálními jógovými pozicemi s vůní Align jsou bojovník 2,
trojúhelník a závora.
• Olej lze používat během cvičení jógy nebo kdykoli
během dne.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Naneste pár kapek na šperky fungující jako
difuzéry, na přírodní dolomit nebo lávové kameny.

• Podporuje účinné jógové cvičení

Použití na pokožku: Naneste jednu až dvě kapky na
požadované místo. Níže viz další preventivní opatření.

• Podporuje pocity sebepřijetí, důvěry a
přizpůsobivosti

UPOZORNĚNÍ

• Povzbuzuje harmonii a klidný pokrok

Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Těhotné, kojící ženy nebo ošetřovaní pacienti
by se měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s
očima, vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce.
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