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

PRODUKTBESKRIVELSE
Når du har brug for en beroligende blanding, er Adaptiv 
Touch den bedste løsning. Hav Adaptiv Touch lige ved 
hånden for at hjælpe dig med at slappe af i nye omgivelser 
eller situationer. CPTG æteriske olier kombineres med 
fraktioneret kokosolie for at danne denne beroligende og 
opløftende blanding. Lavendel har en beroligende effekt, 
mens vild appelsin løfter humøret. Uanset om du føler dig 
træt eller urolig, ubeslutsom eller irritabel, er Adaptiv Touch 
en blanding, der kan hjælpe krop og sind med at finde 
balance. Brug Adaptiv Touch i kombination med Adaptiv  
for synergiskabende resultater.

ANVENDELSER
• Hav denne praktiske roll-on i din taske eller dit barns 

rygsæk for ekstra støtte på farten!

• Anvendes som en del af en lindrende massage.

• Påfør under fødderne om morgenen for at fremme en 
koncentreret og rolig tankegang.

• Påfør på hænder eller håndled og gnid sammen; gentag 
efter behov dagen igennem.

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og hudpleje eller massage.

ADVARSLER
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn.  
Hvis du er gravid eller er i medicinsk behandling, skal du 
konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre øre og 
følsomme områder. Undgå sollys og UV-stråler i mindst 12 
timer efter påføring.

PRIMÆRE FORDELE

Beroligende blanding  10 ml

• Hjælper med at løfte humøret, når den påføres på 
huden.

• Lindrer huden.

• Beroligende og afslappende aroma.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.
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dōTERRA Adaptiv™ Touch

Ingredienser: Citrus Aurantium Dulcis (appelsin) olie 
fra skallen, Lavandula angustifolia-olie (lavendel), 
Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata 
harpiksolie, Mentha Spicata olie fra blomst/blad/stilk, 
Michelia Alba olie fra blomsten, Rosmarinus Officinalis 
(rosmarin) olie fra blad/stilk, Citrus Aurantium Amara 
(bitter appelsin) olie fra skallen, Liquidambar Acalycina/
Formosana harpiksolie, Limonen*, Linalool*


