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TERMÉKLEÍRÁS
A dōTERRA Adaptiv nyugtató fürdőolajjal minden 
hétköznapi fürdőzést a meghitt nyugalom forrásává 
varázsolhat. Hagyja maga mögött minden gondját-baját,  
és lelje örömét a CPTG™ minőségű levendula, magnólia, 
neroli, vadnarancs, fodormenta, copaiba, rozmaring és 
ámbrafa esszenciális olajok szabadalmazott keverékében. 
A benne található kukui dió, avokádó és napraforgómag 
olajának köszönhetően az Adaptiv fürdőolaj hidratálja a 
bőrt. Használja az Adaptiv termékcsalád többi tagjával együtt.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Egy hosszú nap végén adjon belőle néhány kupaknyit egy 

kád forró fürdőhöz.

• Építse be a mindennapi esti vagy reggeli rutinjába.

• Használja az Adaptiv fürdőolajat az Adaptiv termékcsalád 
többi tagjával együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Öntsön két-három kupaknyi olajat a folyó, meleg vízhez,  
és egy tejes fürdőt kap. A fürdővíz mennyiségétől függően 
akár többet vagy kevesebbet is hozzáadhat.

FIGYELMEZTETÉS
Csak külső használatra. Kerülje a szemmel való 
érintkezést. Csúszóssá teheti a felületeket. Ne használja 
tovább, ha irritáció lép fel.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Tejes fürdőélményt varázsol a tiszta vízből.

• Levendula, magnólia, neroli, vadnarancs, 
fodormenta, copaiba, rozmaring és ámbrafa 
esszenciális olajok kombinációja alkotja.

• Kukui dió, avokádó és napraforgómag olaja 
gazdagítja, ami segít megőrizni a bőr hidratáltságát.

• A pihentető fürdőzés tökéletes kiegészítője!

Összetevők: Helianthus Annuus (napraforgó) magjából 
kivont olaj, kapril/kaprikus triglicerid, poligliceril-3-palmitát, 
gliceril-kaprilát, Macadamia Integrifolia magjából kivont olaj, 
Citrus Aurantium Dulcis (narancs) héjából kivont olaj, 
Lavandula Angustifolia (levendula) olaj, Persea Gratissima 
(avokádó) olaj, Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata gyantájából kivont olaj, Simmondsia Chinensis 
(jojoba) magjából kivont olaj, Oryza Sativa (rizs) 
korpakivonat, Sesamum Indicum (szezám) magjából kivont 
olaj, sheavaj etil-észterei, Mentha Spicata virágából/
leveléből/szárából kivont olaj, Michelia Alba virágából 
kivont olaj, tokoferol, Rosmarinus Officinalis (rozmaring) 
leveléből/szárából kivont olaj, Helianthus Annuus 
(napraforgó) kivonata, Citrus Aurantium Amara (keserű 
narancs) virágából kivont olaj, Rosmarinus Officinalis 
(rozmaring) leveléből kivont olaj, Liquidambar Acalycina/
Formosana gyantájából kivont olaj, Aleurites Moluccanus 
magjából kivont olaj, aszkorbil-palmitát, Limonene, Linalool
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