dōTERRA Arise™
Mistura de Elevação 5 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Os desafios e o desencorajamento não são incomuns à
medida que luta para atingir objetivos e concretizar
sonhos. Com uma prática diária de afirmações e posições
de yoga animadoras e aromas agradáveis, pode
ultrapassar estes obstáculos. Com óleos essenciais de
toranja, limão, osmanthus, cidreira e abeto siberiano numa
base de óleo de coco fracionado, a Mistura de Elevação
dōTERRA inspira momentos de ascensão e o alcance do
seu melhor. Os aromas desta mistura apoiam a sua
estabilidade, assim como a sua liberdade, a resistência do
seu corpo e a coragem e a felicidade no seu coração.

UTILIZAÇÕES
• Aplique nas têmporas, nos pulsos e no pescoço para
promover sentimentos de felicidade.
• Desfrute dos benefícios da Elevação quando está a
desafiar-se a si próprio para chegar ao próximo nível.
Ingredientes: Óleos essenciais de casca de limão,
casca de toranja, abeto siberiano, flor de osmanthus e
folha de cidreira numa base de óleo de coco fracionado
Descrição Aromática: Cítrico, floral rico, doce,
brilhante

• Utilize a Elevação enquanto pratica as seguintes
posições de yoga: em pé, braços esticados para cima e
inclinação lateral em pé e Meia-Lua.
• Pode ser utilizado durante a prática de yoga ou em
qualquer altura durante o dia.

INDICAÇÕES DE USO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Apoia a prática de yoga eficaz
• Promove sentimentos de felicidade, clareza e
coragem
• Encoraja a ascensão para a concretização dos
objetivos e o melhoramento do desempenho

dōTERRA Arise™

Mistura de Elevação 5 ml

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. Evite a luz solar ou os raios UV até 12 horas
após a aplicação do produto.
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