
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti dōTERRA Holdings, LLC.

HLAVNÍ VÝHODY

• Promění čirou vodu v mléčnou koupel.

• Je kombinací esenciálních olejů Levandule, 
Magnolie, Neroli, Planý pomeranč, Máta klasnatá, 
Kopaiva, Rozmarýn a Ambroň.

• S obsahem olejů z ořechů kukui, avokáda  
a slunečnicových semínek, které pomáhají 
hydratovat pokožku.

• Ideální společník do uvolňující koupele!

POPIS PRODUKTU 
Zklidňující olej do koupele dōTERRA Adaptiv pomůže 
proměnit obyčejnou koupel v poklidnou svatyni. Zapomeňte 
na starosti všedního dne a vychutnejte si patentovanou 
směs esenciálních olejů CPTG™ Levandule, Magnolie, 
Neroli, Planý pomeranč, Máta klasnatá, Kopaiva, Rozmarýn 
a Ambroň. Olej do koupele Adaptiv s obsahem olejů 
z ořechů kukui, avokáda a slunečnicových semínek 
hydratuje pokožku. Používejte olej do koupele Adaptiv 
v kombinaci s ostatními produkty Adaptiv.

POUŽITÍ
• Přidejte po dlouhém dni několik plných odměrek do 

teplé koupele.

• Začleňte do svých pravidelných rituálů před spaním nebo 
po probuzení.

• Používejte olej do koupele Adaptiv v kombinaci s ostatními 
produkty Adaptiv.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nalijte dvě až tři plné odměrky oleje do teplé tekoucí vody 
a vytvořte mléčnou koupel. Použijte menší nebo větší 
množství podle objemu koupele.

UPOZORNĚNÍ 
Pouze k zevnímu použití. Zamezte styku s očima. Může 
způsobit kluzkost povrchů. Dojde-li k podráždění, přestaňte 
produkt používat.

Složení: Olej ze semen Helianthus annuus 
(slunečnice),kaprylový/kaprinový triglycerid, 
polyglyceryl-3 palmitát, glyceryl kaprylát, olej z 
Macadamia integrifolia, olej ze slupek Citrus 
aurantium dulcis (pomeranč), olej z Lavandula 
angustifolia (levandule), olej z Persea gratissima 
(avokádo), olej z pryskyřice Copaifera coriacea/
langsdorffii/officinalis/reticulata, olej ze semen 
Simmondsia chinensis (jojoba), výtažek z otrub Oryza 
sativa (rýže), olej ze semen Sesamum indicum 
(sezam indický), etylestery bambuckého másla, olej 
z květů/listů/stonku Mentha spicata,olej z květů 
Michelia alba, tokoferol, olej z listů/stonků Rosmarinus 
officinalis (rozmarýn), výtažek z Helianthus annuus 
(slunečnice), olej z květů Citrus aurantium amara 
(hořký pomeranč), výtažek z listu Rosmarinus 
officinalis (rozmarýn), olej z pryskyřice Liquidambar 
acalycina/formosana, olej ze semen Aleurites 
moluccanus, askorbylpalmitát, limonene, linalool.
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Zklidňující olej do koupele 
Adaptiv™


