
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Трансформира чистата вода в съвсем ново 
изживяване, като в млечна вана.

• Комбинация от етерични масла от лавандула, 
магнолия, нероли, див портокал, сладка мента, 
копайба, розмарин и амброво 

• дървоОбогатено с масло от кукуй, авокадо и 
слънчогледово семе, което помага за 
хидратиране на кожата

• Перфектната комбинация за релаксираща вана!

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
dōTERRA Adaptiv успокояващо масло за вана помага за 
превръщане на обикновената вода във ваната в 
спокойно убежище. Забравете ежедневните 
ангажименти и се отпуснете в патентования бленд от 
етерични масла от лавандула, магнолия, нероли, див 
портокал, сладка мента, копайба, розмарин и амброво 
дърво от клас CPTG™. Обогатено с масло от кукуй, 
авокадо и слънчогледово семе, Adaptiv масло за вана 
хидратира кожата. Използвайте Adaptiv масло за вана 
заедно с други продукти от серията Adaptiv.

УПОТРЕБИ
• Добавете няколко капачки към топлата вана след 

дълъг ден.

• Включете го в обичайното Ви време за лягане или 
сутринна рутина.

• Използвайте Adaptiv масло за вана заедно с други 
продукти от серията Adaptiv.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Налейте от две до три капачки с масло в топлата вода,  
за да направите ваната млечна. Сложете необходимото 
количество есенция, в зависимост от големината на ваната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Само за външна употреба. Избягвайте контакт с очите. 
Може да направи повърхностите хлъзгави. Спрете 
употребата, ако се появи зачервяване.

Съставки: масло от семена на Helianthus Annuus 
(слънчоглед), каприлов/капринов триглицерид 
Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, масло от 
семена на Macadamia Integrifolia, масло от кора на Citrus 
Aurantium Dulcis (портокал), масло от Lavandula 
angustifolia (лавандула), масло от Persea Gratissima 
(авокадо), масло от смола на Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/Reticulata, масло от семена на 
Simmondsia Chinensis (жожоба), екстракт от зърна на 
Oryza Sativa (ориз), масло от семена на Sesamum 
Indicum (сусам), етилови естери на масло от ший, масло 
от цвят/листа/стъбло на Mentha Spicata, масло от цвят на 
Michelia Alba, токоферол, масло от листа/стъбло на 
Rosmarinus Officinalis (розмарин), Екстракт от Helianthus 
Annuus (слънчоглед) масло от цвят на Citrus Aurantium 
Amara (горчив портокал), екстракт от листа на Rosmarinus 
Officinalis (розмарин), масло от смола на Liquidambar 
Acalycina/Formosana, масло от семена на Aleurites 
Moluccanus, Ascorbyl Palmitate, лимонен, линалол
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Adaptiv™ успокояващо 
масло за вана


