dōTERRA Anchor

Stabilumo suteikiantis mišinys 5 ml

PRODUKTO INFORMACIJOS
PUSLAPIS

PRODUKTO APRAŠYMAS
Kartais patrakusiame šiuolaikiniame pasaulyje tampa
nebeaišku, kur mūsų šaknys, o žvelgiant į kilometro ilgio
darbų sąrašą ir nebesuprantant, kas yra svarbiausia, kyla
nepasitikėjimas savimi. Tokiu atveju puikus pirmasis
žingsnis pusiausvyros link gali būti aromaterapinės
priemonės ir keli nesudėtingi jogos judesiai. Stabilumo
suteikiantis mišinys dōTERRA Anchor suteikia jums užtikrinto
pasitikėjimo savimi, tad galite žengti į jogos treniruotę ir
gyvenimą su raminančia stiprybe. Šis mišinys su levandų,
kedrų, santalmedžių, cinamonų, bosvelijų, juodųjų pipirų ir
pačiulių eteriniais aliejais frakcionuotame kokosų aliejuje
padeda jums sutvirtinti ryšį su savimi, savo bendruomene,
emocine pusiausvyra ir viduje glūdinčia išmintimi.

NAUDOJIMAS
• Tepkite kulkšnis, stuburo pagrindą ir padus, norėdami
sustiprinti pilnatvės ir ramybės pojūtį.
Sudėtis: Levandų, kedrų, bosvelijų, cinamonų žievės,
santalmedžių, juodųjų pipirų ir pačiulių eteriniai
aliejai frakcionuotame kokosų aliejuje
Aromato Apibūdinimas: Sodrus, žemiškas,
prieskoninis, medienos

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
• Stiprina jogos praktikos veiksmingumą.
• Skatina pilnatvės jausmą ir suteikia drąsos.
• Padeda pajusti tvirtą pagrindą, leidžiantį judėti
toliau.

• Mėgaukitės Anchor mišinio teikiama nauda, kai
jaučiatės pakrikęs ar netvirtas.
• Anchor aromatas tobulai dera su jogos meditacijos
sėdint, persukto stuburo padėtimi ir Bhu Mudra poza
(viena ranka padėta ant širdies, kita – ant Žemės).
• Galite naudoti užsiimdami joga ar bet kuriuo dienos metu.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Aromatinis naudojimas: Užlašinkite kelis lašus ant papuošalų,
skirtų eterinių aliejų difuzijai, natūralaus dolomito ar lavos
akmens difuzoriaus.
Vietinis naudojimas: Užlašinkite vieną ar du lašus ant norimos
srities. Atsargumo priemones galite rasti toliau.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

dōTERRA Anchor

Stabilumo suteikiantis mišinys
5 ml

Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei
laukiatės, žindote kūdikį ar sergate, pasitarkite su gydytoju.
Saugoti, kad nepatektų į akis, vidinę ausį ir ant jautrių vietų.
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