
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

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Adaptiv™ Touch е решението за Вас, когато имате нужда 
от успокояваща подкрепа. Винаги носете Adaptiv Touch 
със себе си, за да Ви помогне при постигане на комфорт 
в нова обстановка или ситуации. Този успокояващ и 
повдигащ настроението бленд е създаден от етерични 
масла от клас CPTG в комбинация с Fractionated Coconut 
Oil (Фракционирано кокосово масло). Lavender 
(Лавандула) въздейства успокояващо, докато Wild Orange 
(Див портокал) придава жизненост.  Без значение дали  
се чувствате изморени или неспокойни, нерешителни  
или раздразнителни, Adaptiv Touch е инструмент, с който 
тялото и умът запазват баланс. Използвайте Adaptiv  
Touch в комбинация с Adaptiv за синергични резултати.

УПОТРЕБИ
• Съхранявайте този удобен рол-он в чантата си или 

детската раница, за да ги използвате в движение!

• Използвайте за облекчаващ масаж.

• Нанасяйте върху долната част на стъпалата сутрин,  
за да насърчите центриран и спокоен ум.

• Нанесете по дланите и китките и разтрийте заедно; 
повторете при необходимост през деня.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Само за локална употреба. Нанесете върху кожата за 
парфюмиране и грижа или масаж на кожата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна или под лекарско наблюдение, 
консултирайте се с Вашия лекар. Избягвайте контакт  
с очите, вътрешността на ушите и чувствителни зони. 
Избягвайте излагането на слънчева светлина и UV  
лъчи най-малко 12 часа след приложение.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Успокояващ бленд  10 ml

• Спомага за подобряване на настроението, 
когато бъде приложен на кожата.

• Облекчава кожата.

• Успокояващ и релаксиращ аромат.

*Естествени съставки на маслото.
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Съставки: Масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis 
(портокал), Масло от Lavandula Angustifolia 
(лавандула),  Масло от смола на Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/Reticulata, Масло от цвят/
листа/стъбло на Mentha Spicata, Масло от цвят на 
Michelia Alba, Масло от листа/стъбло на Rosmarinus 
Officinalis (розмарин), Масло от цвят на Citrus 
Aurantium Amara (горчив портокал), Масло от смола  
на Liquidambar Acalycina/Formosana, Лимонен*, 
Линалол*


