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BENEFICII PRIMARE

• Crește e� cacitatea practicii de yoga, favorizând 
ancorarea mentală și ampli� când astfel 
experiența trăită prin yoga.

• Susține acceptarea de sine, încrederea în forțele 
proprii și � uiditatea în yoga.

• Încurajează armonia și răbdarea pe calea creșterii 
personale, ajutând utilizatorul să își 
îmbunătățească mediul de viață și starea de bine.

• Pentru rezultate optime, utilizează-l în asociere cu 
celelalte uleiuri din dōTERRA Yoga Collection.

dōTERRA Align™

Amestec pentru restabilirea echilibrului 5 ml PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
AlignTM este amestecul cu efect de restabilire a echilibrului 
din dōTERRA Yoga Collection. Acest amestec liniștitor și 
stabilizant este conceput pentru a ampli� ca efectele 
practicii de yoga, favorizând sentimentele de acceptare de 
sine și încredere în forțele proprii. Posturile de yoga perfecte 
în combinație cu dōTERRA Align sunt războinic II, triunghi și 
poartă. Pe lângă utilizarea în yoga, Align este un amestec 
minunat pentru susținerea armoniei interioare pe parcursul 
întregii zile.

UTILIZĂRI
• Aplică-l local pentru a te bucura de bene� ciile Align ori de 

câte ori vrei să îți restabilești echilibrul.

• Posturile de yoga perfecte împreună cu dōTERRA Align 
sunt războinic II, triunghi și poartă.

• Aplică-l pe zonele dorite în timpul practicii de yoga sau 
oricând pe parcursul zilei.

• Utilizează Align și întreaga dōTERRA Yoga Collection 
pentru a ampli� ca bene� ciile obținute din yoga.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș.Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor și 
zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui și la 
razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei 
de Citrus aurantium bergamia (Bergamotă) din 
fructe, ulei de Coriandrum Sativum (coriandru) 
(sămânță), ulei de Origanum Majorana (frunză), 
ulei de Mentha Piperita (mentă), ulei de 
Pelargonium graveolens, ulei de Ocimum 
Basilicum (busuioc), ulei de Rosa damascena 
(� oare), extract de Jasminum Grandi� orum 
(iasomie) (� oare), linalool*, limonen*, citronelol*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


