dōTERRA Arise™
Opplysende blanding 5 ml

PRODUKTINFORMASJONSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Utfordringer og skuffelser er ikke uvanlig mens man streber
etter mål og drømmer som skal oppnås. Med daglige
bekreftelsesøvelser, oppløftende yoga-stillinger og
gledende aromaer, kan du komme deg forbi hindringene.
Med eteriske oljer fra grapefrukt, sitron, osmanthus,
melisse og sibirgran i en base av fraksjonert kokosnøttolje,
er dōTERRA Opplysende blanding en inspirasjon for
øyeblikk som løfter deg og lar deg strekke deg så høyt du
kan. Aromaene i denne blandingen støtter stabilitet og
frihet, utholdenhet for kroppen sammen med mot og lykke i
hjertet.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør på tinningene, håndledd og nakken for fremme
følelser av lykke.
• Nyt fordelene med Arise når du utfordrer deg selv til å nå
neste nivå.
Ingredienser: Eteriske oljer fra sitronskall,
grapefruktskall, sibirgran, osmanthus-blomst og
melisse-blad i en base av kokosnøttolje
Duftbeskrivelse: Sitrus, rikt blomsteraktig, søt, lys

• Bruk Arise når du gjennomfører følgende yoga-stillinger:
stående, armene høyt og stående sidestrekk, og
halvmåne.
• Kan brukes under yoga-øvelser, eller når som helst i
løpet av dagen.

BRUKSANVISNING

HOVEDFORDELER
• Fremmer effektive yoga-øvelser
• Fremmer følelser av lykke, klarhet og mot
• Oppmuntrer til å strekke deg etter målene og øke
ytelsen

dōTERRA Arise™

Opplysende blanding 5 ml

Aromatisk bruk: Påfør flere dråper på duftspredende smykker,
naturlig dolomitt eller duftspredende lavastein.
Utvortes bruk: Påfør én til to dråper på ønsket område. Se
videre forholdsregler nedenfor.

FORHOLDSREGLER
Mulig hudsensitivitet. Hold utenfor barns rekkevidde. Snakk
med legen din hvis du er gravid, ammende, eller under
legehjelp. Unngå kontakt med øyne, det indre øret, og
sensitive områder. Unngå sollys eller UV-stråler i opptil 12
timer etter påføring av produkt.
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