
PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Alle woorden met handelsmerken of geregistreerde handelsmerksymbolen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC.

PRODUCTBESCHRIJVING
Wanneer je behoefte hebt aan een kalmerende boost dab 
is Adaptiv Touch de oplossing. Houd Adaptiv Touch bij de 
hand om je op je gemak te stellen in een nieuwe omgeving 
of situatie. De CPTG™ essentiële oliën combineren met 
Gefractioneerde Kokosolie om deze kalmerende en 
verkwikkende blend te maken. Lavender zorgt voor een 
kalmerend effect terwijl Wild Orange verkwikt. Of je je nu 
moe of onrustig, besluiteloos of prikkelbaar voelt, Adaptiv is 
een hulpmiddel dat kan helpen lichaam en geest in balans 
te houden. Gebruik Adaptiv Touch in combinatie met 
Adaptiv voor synergetische resultaten.

TOEPASSINGEN
• Bewaar deze handige roller in je tas of de rugzak van  

je kind voor gebruik onderweg!

• Gebruik als onderdeel van een kalmerende massage.

• Breng ‘s ochtends aan onder de voeten voor het 
bevorderen van een gefocuste, kalme mindset.

• Breng aan op handen of polsen en wrijf samen; herhaal 
naar wens gedurende de dag.

GEBRUIKSAANWIJZING
Alleen op de huid gebruiken: Rol op de huid voor 
parfumeren en huidverzorging of massage.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding 
geeft of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg 
dan eerst jouw arts. Vermijd contact met de ogen, 
binnenkant van de oren en gevoelige gebieden. Vermijd 
zonlicht of UV-stralen tot tenminste 12 uur na het 
aanbrengen van het product.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

Kalmerende Blend  10 ml

• Bevordert een goede stemming bij gebruik op  
de huid.

• Kalmeert de huid.

• Kalmerend en ontspannend aroma.

*Natuurlijke oliebestanddelen.
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Ingrediënten: Olie uit de schil van Citrus Aurantium 
Dulcis (Sinaasappel), Lavandula Angustifolia (Lavendel) 
Olie, Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata (Copaiba) Harsolie, Olie uit de bloemen, 
blaadjes en stelen van Mentha Spicata (Groenemunt), 
Michelia Alba bloemenolie, Olie uit de blaadjes en stelen 
van Rosmarinus Officinalis (Rozemarijn), Citrus 
Aurantium Amara Olie uit de bloemen van de pomerans, 
Liquidambar Acalycina/Formosana Harsolie, 
Limoneen*, Linalool*


