dōTERRA Align™

Mistura de Alinhamento 5 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Sente-se desligado e incapaz de controlar as suas
circunstâncias? A aromaterapia e algumas posições de
yoga de alinhamento simples podem criar uma nova
sensação de paz e propósito, o que conduz a uma
renovação da resolução. Recordar o seu valor próprio e
permanecer firme em si mesmo é uma missão diária.
Com óleos essenciais de bergamota, coentro,
manjerona, hortelã-pimenta, jasmim absoluto e rosa
numa base de óleo de coco fracionado, a Mistura de
Alinhamento dōTERRA ajuda-o a confiar em si próprio e a
manter-se aberto a todas as possibilidades.

UTILIZAÇÕES
• Aplique sobre o coração, os pulsos e a parte de trás
do pescoço para promover sentimentos de aceitação
de si próprio e fluidez.
• Desfrute dos benefícios do Alinhamento sempre que se
sinta apático e desconcentrado.
Ingredientes: Óleos essenciais de fruto de
bergamota, semente de coentro, folha de
manjerona, hortelã-pimenta, gerânio, manjericão,
rosa e flor de jasmim numa base de óleo de coco
fracionado
Descrição Aromática: Verde, fresco, herbáceo,
ligeiramente floral

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Apoia a prática de yoga eficaz
• Promove sentimentos de aceitação de si próprio,
confiança e fluidez
• Encoraja a harmonia e o progresso calmo
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• As posições de yoga ideais com o aroma do Alinhamento
são Guerreiro 2, Triângulo e Cancela.
• Pode ser utilizado durante a prática de yoga ou em
qualquer altura durante o dia.

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplique várias gotas em bijuteria difusora,
dolomita natural ou pedras de lava difusoras.
Uso tópico: Aplique uma a duas gotas na área desejada.
Consulte as precauções adicionais abaixo.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do
alcance das crianças. Se estiver grávida, a amamentar
ou sob os cuidados de um médico, consulte o seu
médico. Evite o contacto com os olhos, os ouvidos
internos e as áreas sensíveis.
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