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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Wild Orange, 

Lavender, Copaiba, Spearmint, Magnolia, Rosemary, 
Neroli e Sweetgum

Descrição Aromática: Doce, cítrico, floral

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Pode ajudar na adaptação a novos ambientes ou 
situações por conta dos efeitos relaxantes do óleo 
essencial de Lavanda.

• Possui um aroma relaxante.

ADAPTIV® 
Mix de Óleos Essenciais 15 ml 

COD. 60210367

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quando a tensão parece implacável, o Mix de Óleios 
Essenciais Adaptiv é a solução precisa. O Adaptiv foi 
formulado para ajudar você a se sentir mais confortável em 
novos ambientes ou situações como, por exemplo, um 
grande evento ou uma importante reunião. A Lavanda 
proporciona efeitos de relaxamento enquanto a Laranja-
selvagem energiza e eleva. O Adaptiv Mix Calmante é parte 
importante de uma caixa de ferramentas para ajudar o 
corpo e a mente a manterem-se equilibrados em 
momentos de inquietude ou cansaço.  

USOS
• Adicione de 3 a 4 gotas à água da banheira para um 

banho de imersão.

• Misture 3 gotas com Óleo Carreador dōTERRA para uma 
massagem confortante. 

• Sempre que sentir necessidade ao longo do dia, aplique 
uma gota na palma das mãos, esfregue-as e inale 
profundamente.  

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA sobre a pele, na área desejada. Para 
uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador 
elétrico. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a 
raios UV por pelo menos 12 horas após aplicação do 
produto. Em caso de contato com os olhos, enxágue com 
Óleo Carreador dōTERRA em abundância. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 
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