dōTERRA Arise™
Směs probuzení 5 ml

INFORMAČNÍ LIST
O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Výzvy a odrazování nejsou neobvyklé, když se snažíte
dosáhnout cílů a splnit si své sny. S každodenním
praktikováním afirmací, povznášejících jógových pozic a
radostných vůní můžete tyto překážky překonat. Směs
probuzení dōTERRA Arise, obsahující esenciální oleje
grapefruit, citron, vonokvětka, meduňka a jedle sibiřská v
základu z frakcionovaného kokosového oleje, inspiruje
okamžiky, kdy se vzchopíte a dosáhnete svých
nejnáročnějších cílů. Vůně této směsi upevňuje vaši
stabilitu a posiluje vaši svobodu, fyzickou vytrvalost a
odvahu s radostí ve vašem srdci.

POUŽITÍ
• Nanášejte na spánky, zápěstí a šíji k navození pocitů
štěstí.
• Vychutnejte si přínosy směsi Arise, když si dáte předsevzetí,
že dosáhnete další úrovně.
Složení: Esenciální oleje citron (slupka), grapefruit
(slupka), jedle sibiřská, vonokvětka (květ) a meduňka
(list) v základu z frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: Citrusová, intenzivně květová, sladká, čirá

• Používejte Arise při cvičení těchto jógových pozic: stoj se
zvednutými pažemi a stoj s protažením do stran a
půlměsíc.
• Olej lze používat během cvičení jógy nebo kdykoli
během dne.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje účinné jógové cvičení
• Navozuje pocity štěstí, jasné mysli a odvahy
• Povzbuzuje ochotu dosáhnout cílů a zvýšit
výkonnost

dōTERRA Arise™

Směs probuzení 5 ml

Použití jako vůně: Naneste pár kapek na šperky fungující jako
difuzéry, na přírodní dolomit nebo lávové kameny.
Použití na pokožku: Naneste jednu až dvě kapky na
požadované místo. Níže viz další preventivní opatření.

UPOZORNĚNÍ
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. Po aplikaci
produktu nelze pokožku vystavovat až 12 hodin slunečnímu
záření nebo ultrafialovému záření.
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