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©2022 dōTERRA Holdings, LLC  ADAPTIV Touch PIP BR  072222

Aplicação: 
Ingredientes: Wild Orange, Lavender, Copaiba, 

Spearmint, Magnolia, Rosemary, Neroli e Sweetgum 
em uma base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Doce, cítrico, floral

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a equilibrar o humor.

• Ajuda você a manter-se focado.

• Ajuda a aumentar sentimentos de tranquilidade.

• Conforta e energiza.

• Ajuda a reduzir sentimentos de ansiedade e 
tensão.

ADAPTIV® Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml 

COD. 60210337

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Sentimentos de inquietude, de não saber por onde 
começar ou de estar no limite podem acontecer com todos 
nós de vez em quando. Adapte-se e recomponha-se com a 
ajuda do mix de óleos essenciais Adaptiv Touch. Lavanda, 
Magnólia, Neroli, e Sweetgum proporcionam efeitos de 
alívio do estresse, enquanto a Laranja-selvagem e a 
Hortelã-pimenta ajudam a energizar e a trazer a sensação 
de alegria. Copaíba e Alecrim acalmam sentimentos de 
ansiedade e completam este mix calmante. Quando se 
sentir cansado(a) ou com dificuldade em permanecer 
focado(a) nos seus afazeres, o mix de óleos essenciais 
Adaptiv Touch ajuda a criar uma sensação de equilíbrio.

USOS
• Aplique nos pontos de pulsação para ajudar com 

sentimentos de equilíbrio.

• Use em massagens nos ombros e pescoço, para reduzir 
a tensão e aliviar o cansaço.

• Aplique nos punhos e nas têmporas sempre que sentir 
que precisa se recompor rapidamente.

• Aplique nas mãos, esfregue-as e inale profundamente 
sempre que necessário ao longo do dia.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

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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