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OPIS PRODUKTU
Keď máte pocit, že potrebujete upokojujúcu vzpruhu, vaším 
riešením je Adaptiv Touch. Majte zmes Adaptiv Touch 
poruke, aby vám pomohla upokojiť sa v novom prostredí 
alebo situáciách. Táto upokojujúca a povzbudzujúca zmes 
je tvorená esenciálnymi olejmi triedy CPTG™ v kombinácii  
s Frakcionovaným kokosovým olejom. Olej Levanduľa 
navodzuje utišujúci pocit zatiaľ čo olej Divoký pomaranč 
povznáša. Ak sa cítite unavený alebo nepokojný, 
nerozhodný alebo podráždený, zmes Adaptiv Touch je 
nástroj, ktorý dokáže pomôcť telu a mysli zostať v 
rovnováhe. Na dosiahnutie synergických výsledkov použite 
zmes Adaptiv Touch v kombinácii so zmesou Adaptiv.

POUŽITIE
• Zabaľte si túto praktickú guľôčkovú fľaštičku do kabelky 

či svojmu dieťaťu do ruksaku na použitie mimo domu!

• Použite pri upokojujúcej masáži.

• Naneste ráno na spodnú časť chodidiel, aby ste podporili 
sústredené a pokojné nastavenie mysle.

• Naneste na ruky alebo zápästia a trite ich o seba. Podľa 
potreby opakujte v priebehu dňa.

NÁVOD NA POUŽITIE
Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky naneste na 
pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť alebo ako 
masážny olej.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Ak ste tehotná alebo pod lekárskym dohľadom, konzultujte 
používanie so svojím lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, 
vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela. Po aplikácii 
sa vyhnite slnečnému a UV žiareniu po dobu aspoň  
12 hodín.

HLAVNÉ ÚČINKY

Upokojujúca zmes  10 ml

• Pri nanesení na pokožku pomáha povzbudiť náladu.

• Upokojuje pokožku.

• Utišujúca a uvoľňujúca aróma.

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.
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Zloženie: olej zo šupky Citrus Aurantium Dulcis 
(pomaranč), olej Lavandula Angustifolia (levanduľa), olej 
zo živice Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata, olej z kvetov/lístkov/stoniek Mentha Spicata, 
olej z kvetov Michelia Alba, olej z lístkov/stoniek 
Rosmarinus Officinalis (rozmarín), olej z kvetov Citrus 
Aurantium Amara (kyslý pomaranč), olej zo živice 
Liquidambar Acalycina/Formosana, limonén*, linalool*


