dōTERRA Adaptiv™
Rahustav segu 15 ml

TOOTE INFOLEHT

TOOTEKIRJELDUS
Kui tunnete vajadust rahustava toe järele, siis on
lahenduseks Adaptiv. Hoidke Adaptiv käepärast, sest see
pakub tuge uues ümbruskonnas või uues olukorras.
Lavendli-, magnoolia-, neroli- ja ida-ambrapuuõli mõjuvad
rahustavalt, apelsini- ja rohemündiõli aga annavad energiat
ja tõstavad tuju. Lisaks aitavad kopaiiva- ja rosmariiniõli
mahendada ägedaid tundeid. Ükskõik, kas tunnete end
väsinuna või rahutuna, kõhklevana või kergesti ärrituvana,
Adaptiv aitab keha ja vaimu tasakaalus hoida. Sünergeetilise
mõju saamiseks kasutage Adaptivi koos Adaptiv Touchiga.

KASUTUSALAD
• Lisage 3-4 tilka lõõgastavale Epsomi soola vannile.
• Lõõgastavaks massaažiks lisage 3 tilka fraktsioneeritud
kookosõlile.
• Pihustage õli mis tahes ruumi, et soodustada
keskendunud ja rahulikku meeleolu.
Koostisosad: Citrus aurantium dulcis) (apelsini)
kooreõli, (Lavandula angustifolia), (lavendli) õli
Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata (kopaiiva) vaiguõli, Mentha Spicata
(rohemündi) õie-, lehe- ja varreõli, Michelia Alba
(magnoolia) õieõli, Rosmarinus Officinalis (rosmariini)
lehe- ja varreõli, Citrus aurantium amara (pomerantsi)
õieõli, Liquidambar Acalycina/Formosana
(ambrapuu) vaiguõli, Limoneen*, linalool*
Lõhna kirjeldus: magus, tsitruseline, lilleline

PEAMISED KASUTEGURID
• Tõstab tuju
• Soodustab tõhusat tööd ja õppimist
• Suurendab rahutunnet

• Kandke 1 tilk kätele ja hõõruge käsi kokku, vajaduse
korral tehke seda mitu korda päeva jooksul.

KASUTUSJUHISED
Aromaatne kasutus: Pange kolm-neli tilka lõhnahajutisse.
Paikne kasutus: Massaažiks segage viis tilka 10 ml
baasõliga. Vannivõtmiseks segage viis tilka 5 ml baasõliga.
Lõhnastamiseks segage üks tilk 10 tilga baasõliga.

HOIATUSED
Võib põhjustada nahatundlikkust. Hoida lastele kättesaamatus
kohas. Kui olete rase, imetate või saate ravi, pidage esmalt
nõu arstiga. Vältige silma, sisekõrva ja tundlikesse
nahapiirkondadesse sattumist. Pärast toote pealekandmist
vältige vähemalt 12 tundi päikesevalgust ja UV-kiirgust.

• Rahustab ja tõstab tuju
• Rahustava ja lõõgastava aroomiga
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