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VOORNAAMSTE VOORDELEN

• Heeft een complementaire werking tijdens 
yoga-oefeningen omdat het de geest opent en de 
yoga-ervaring verhoogt bij gebruik op de huid

• Op de huid aanbrengen om gevoelens van geluk, 
helderheid en moed te bevorderenbeter te 
presteren

dōTERRA Arise™

Verlichtende Blend  5 ml
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTOMSCHRIJVING
Uitdagingen en ontmoediging zijn niet ongewoon als je 
streeft naar het bereiken van jouw doelen en het 
waarmaken van jouw dromen. Met het dagelijks uitspreken 
van jouw affirmaties en het uitvoeren van opbeurende 
yogaposes in combinatie met vrolijke aroma’s kun je deze 
obstakels overwinnen. dōTERRA’s Enlightening blend met 
grapefruit, citroen, osmanthus, melisse en Siberische spar 
essentiële oliën in een basis van gefractioneerde kokosolie 
inspireren momenten van helderheid en het aanwakkeren 
van jouw volledig potentieel. De aroma’s in deze blend 
ondersteunen jouw stabiliteit, maar ook jouw vrijheid, 
uithoudingsvermogen voor het lichaam, en moed en geluk 
in jouw hart.

TOEPASSINGEN
• Gebruik Arise tijdens het uitvoeren van de volgende 

yogaposes: staand, armen omhoog en staande stretch 
van de zijkant en Halve Maan.

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

• Breng aan op de polsen en hals voor het bevorderen 
van een vrolijk gevoel.

• Geniet van de voordelen van Arise als je het lastig vindt om 
de volgende stap te zetten.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Doe één of twee druppels op het gewenste 
gebied. Zie hieronder voor extra waarschuwingen. 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, Olie uit 
citroenschil, Citrus Limon, Olie uit de schil van de 
grapefruit, Citrus Paradisi, Abies Sibirica Olie, 
Osmanthus Fragrans Bloemextract, Melissa Ocinalis 
Bladolie, Citral*, Limonene*

* Natuurlijke oliebestanddelen


