dōTERRA Align
Amestec pentru restabilirea echilibrului 5 ml
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Simți că ai pierdut contactul cu realitatea și că nu-ți poți
controla propria viață? Aromaterapia și câteva posturi
simple din yoga cu efecte de echilibrare pot crea o nouă
senzație de pace și determinare, conducând la o reînnoire a
propriilor obiective. Axarea pe propria valoare și menținerea
echilibrului interior reprezintă o practică zilnică.Incluzând
uleiuri esențiale de Bergamot (Bergamotă), Coriander
(Coriandru (sămânță)), Marjoram (Măghiran), Peppermint
(Mentă), absolut de Jasmine (Iasomie) și Rose (Trandafir)
într-o bază de ulei de cocos fracționat, amestecul pentru
restabilirea echilibrului dōTERRA Align te ajută să ai
încredere în sine și să fii deschis la toate oportunitățile.

UTILIZĂRI
• Aplică în zona inimii, pe încheieturi și în zona cefei
pentru senzații de acceptare de sine și relaxare.
Ingrediente: Uleiuri esențiale de Bergamot* Fruit
(Bergamotă (fruct)), Coriander Seed (Coriandru
(semință)), Marjoram Leaf (Măghiran (frunză)),
Peppermint (Mentă), Geranium (Mușcată), Basil
(Busuioc), Rose (Trandafir), Jasmine Flower (Iasomie
(floare)) într-o bază de ulei de cocos fracționat
Descriere Aromatică: Verde, proaspăt, vegetal,
ușor floral

BENEFICII PRIMARE
• Susține eficiența exercițiilor de yoga
• Susține senzațiile de acceptare de sine, încredere
și relaxare
• Susține armonia și starea de calm

dōTERRA Align

Centering Blend
(Amestec pentru restabilirea
echilibrului) 5 ml

• Bucură-te de beneficiile amestecului de restabilire a
echilibrului ori de câte ori te simți apatic și confuz.
• Posturile de yoga perfecte pentru aroma amestecului
pentru restabilirea echilibrului sunt posturile războinic II,
triunghi și poartă.
• Poate fi utilizat în timpul exercițiilor yoga sau oricând în
timpul zilei.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Folosește câteva picături pe bijuterii difuzoare,
dolomite naturale sau pietre vulcanice difuzoare.
Uz extern: Aplică una sau două picături în zona dorită.
Consultă precauțiile suplimentare de mai jos.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
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