
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC.

PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRA Adaptiv Beroligende badeolie hjælper med at 
omdanne badet til et roligt fristed. Glem dagens 
bekymringer og nyd en proprietær blanding af CPTG™ 
æteriske olier af lavendel, magnolia, neroli, vild appelsin, 
spearmint, copaiba, rosmarin og sweetgum. Adaptiv 
Badeolie er fyldt med olier af kukui, avocado og solsikkefrø, 
og fugter huden. Brug Adaptiv Badeolie i kombination med 
andre Adaptiv-produkter.

ANVENDELSER
• Tilsæt et par hættefuld til et varmt bad efter en lang dag.

• Tiføj til din normale aften- eller morgenrutine.

• Brug Adaptiv Badeolie i kombination med andre Adaptiv-
produkter.

BRUGSANVISNING
Hæld to til tre hættefulde olie i varmt rindende vand for  
at skabe skønt mælkeagtigt badevand. Brug mere eller 
mindre afhængigt af badets størrelse.

ADVARSLER 
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene. Kan 
skabe glatte overflader. Hvis der opstår irritation, skal  
du stoppe brugen.

PRIMÆRE FORDELE

• Forvandler almindeligt vand til skønt mælkeagtigt 
badevand.

• Kombinerer æteriske olier af lavendel, magnolia, 
neroli, vild appelsin, spearmint, copaiba,  
rosmarin og sweetgum.

• Infunderet med olier af kukui, avocado og 
solsikkefrø, som hjælper med at fugte huden.

• Perfekt til et afslappende bad!

Ingredienser: Olie fra kerner af helianthus annuus 
(solsikke), caprylic/caprintriglycerid, Polyglyceryl-3 
palmitat, Glycerylcaprylat, Macadamia Integrifolia 
frøolie, Citrus Aurantium Dulcis (appelsin) olie fra 
skallen, Lavandula angustifolia-olie (lavendel),  
Persea gratissima (Avocado) olie, Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/Reticulata, harpiksolie, 
simmondsia chinensis (jojoba) olie fra kernen, Oryza 
Sativa (ris) klidekstrakt, Sesamum Indicum (sesam), 
olie fra frø, Ethylestere af sheasmør, Mentha Spicata, 
olie fra blomst/blad/stilk, Michelia Alba, olie fra 
blomsten, tocopherol, Rosmarinus Officinalis 
(rosmarin) olie fra blad/stilk, Helianthus Annuus 
(solsikke) ekstrakt, Citrus Aurantium Amara (Bitter 
(appelsin) olie fra skallen, Rosmarinus Officinalis 
(rosmarin) bladekstrakt, Liquidambar Acalycina/
Formosana harpiksolie, Aleurites Moluccanus,  
olie fra frøet, Ascorbyl Palmitate, Limonen, Linalool
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