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VOORNAAMSTE VOORDELEN

• Ondersteunt effectief het beoefenen van yoga

• Bevordert een gevoel van zelfacceptatie, 
vertrouwen en subtiliteit

• Bevordert harmonie en kalme vooruitgang

dōTERRA Align™

Centrerende Blend  5 ml
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTOMSCHRIJVING
Voel je je een beetje verloren en heb je het gevoel dat je 
geen grip hebt op gebeurtenissen? Aromatherapie en 
een aantal yogaposes om je weer te aarden kunnen een 
nieuw gevoel van rust en doelgerichtheid creëren, wat 
kan leiden tot een nieuwe oplossing. Onthouden wat je 
waard bent en stevig in je eigen schoenen blijven staan 
is een dagelijkse oefening.dōTERRA Align Centering 
Blend met bergamot, koriander, marjolein, pepermunt, 
jasmijn absolute en roos essentiële oliën in een basis 
van gefractioneerde kokosolie helpt je om in jezelf te 
geloven en open te blijven staan voor alle 
mogelijkheden.

TOEPASSINGEN
• Op de huid aanbrengen om te genieten van de  

weldadige werking van Align op die momenten dat je 
even bij jezelf wilt komen

• Geniet van de voordelen van Align op momenten dat je je 
uitgeput en zonder focus voelt.

• Op de gewenste plekken aanbrengen voor gebruik 
tijdens yoga of op elk moment van de dag

• Kan tijdens het beoefenen van yoga of gedurende 
andere momenten van de dag worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Voor massage, mix 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor in bad, mix 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor parfum, mix 1 druppel met 10 druppels draagolie.  
Uitsluitend voor gebruik op de huid.

WAARSCHUWINGEN
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts 
als je zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd 
contact met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken. 
Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten minste 12 
uur na het aanbrengen.

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Olie, Coriandrum 
Sativum (Koriander) Zaadolie, Olie uit het blad van 
Origanum Majorana, Mentha Piperita Pepermuntolie, 
Pelargonium Graveolens Olie, Ocimum Basilicum 
Basilicumolie, Rosa Damascena Bloemenolie, 
Bloemextract uit de Jasminum 
Grandiorum,Linalool*, Limonene*, Citronellol*

* Natuurlijke oliebestanddelen


