
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

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

POPIS PRODUKTU
Když máte potřebu většího zklidnění, pak je vaším řešením 
Adaptiv Touch. Mějte směs Adaptiv Touch po ruce, aby vás 
mohla utěšit v novém prostředí nebo situaci. Tato zklidňující 
a povznášející směs je tvořena kombinací esenciálních 
olejů CPTG s frakcionovaným kokosovým olejem. Levandule 
poskytuje zklidňující účinek, zatímco Planý pomeranč 
povzbuzuje. Ať už se cítíte unavení, nebo neklidní, 
nerozhodní, nebo podráždění, směs Adaptiv Touch je 
nástrojem, který může pomoci tělu a mysli zůstat 
v rovnováze. Používejte směs Adaptiv Touch v kombinaci 
s Adaptiv a dosáhněte synergických výsledků.

POUŽITÍ
• Mějte tento praktický kuličkový aplikátor v kabelce nebo 

batůžku svého dítěte k použití na cestách!

• Použijte jako součást zklidňující masáže.

• Ráno vetřete do chodidel na podporu soustředěné 
a klidné mysli.

• Kápněte jednu kapku do dlaní a promněte. Podle potřeby 
opakujte během dne. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Pouze k použití na pokožku. Naneste kuličkovým 
aplikátorem na pokožku jako parfém a pro péči o pokožku 
nebo masáž.

UPOZORNĚNÍ
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Těhotné ženy nebo ošetřovaní pacienti by se 
měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima, 
vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce. Po aplikaci 
nelze pokožku vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu 
ani ultrafialovému záření.

HLAVNÍ VÝHODY

Zklidňující směs  10 ml

• Při aplikaci na pokožku pomáhá zlepšovat náladu.

• Zklidňuje pokožku.

• Uklidňující a relaxační vůně.

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.
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dōTERRA Adaptiv™ Touch

Složení: olej ze slupek Citrus aurantium dulcis 
(pomeranč), olej z Lavandula angustifolia (levandule), 
olej z pryskyřice Copaifera coriacea/langsdorffii/
officinalis/reticulata, olej z květů/listů/stonku Mentha 
spicata, olej z květů Michelia alba, olej z listů/stonků 
Rosmarinus officinalis (rozmarýn), olej z květů Citrus 
aurantium amara (hořký pomeranč), olej z pryskyřice 
Liquidambar acalycina/formosana, limonen*, linalool*


