dōTERRA Adaptiv™
Nyugtató keverék 15 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Amikor szükségét érzi, hogy a nyugalomra egy kicsit
rásegítsen, az Adaptiv a megoldás. Tartsa kéznél az
Adaptivot, hogy új környezetben vagy helyzetekben segítsen
Önnek lecsillapodni. A levendula, a magnólia, a neroli és az
ámbrafa nyugtató hatással bírnak, míg a vadnarancs és a
fodormenta energizál és feldob. Ezeken kívül a copaiba és a
rozmaring segítenek a felfokozott érzelmek csillapításában.
Akár fáradtnak és kialvatlannak, akár határozatlannak és
ingerlékenynek érzi magát, az Adaptivot használva segíthet
testének és lelkének is egyensúlyban maradni. Az egymást
erősítő hatás érdekében használja az Adaptivot az Adaptiv
Touchcsal együtt.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Áztassa magát relaxáló keserűsós fürdőben: adjon
három vagy négy cseppet a fürdővízhez.
• Nyugtató masszázshoz keverjen el három cseppet
frakcionált kókuszolajjal.
Összetevők: Citrus aurantium dulcis (narancs) héjából
kivont olaj, Lavandula Angustifolia (levendula) olaj,
Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata
gyantájából kivont olaj, Mentha Spicata virágából/
leveléből/szárából kivont olaj, Michelia Alba virágából
kivont olaj, Rosmarinus officinalis (rozmaring) leveléből/
szárából kivont olaj, Citrus Aurantium Amara (keserű
narancs) virágából kivont olaj, Liquidambar Acalycina/
Formosana gyantájából kivont olaj, limonén*, linalol*

Aroma jellemzői: édes, citrusos, virágos

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
• Segít a hangulat javításában.
• A hatékony munka és tanulás jó kiegészítője.
• Fokozza a nyugalom érzését.
• Nyugtató és felemelő.
• Nyugtató és relaxáló aroma.

• Tetszőleges helyiségben párologtatva az olajat
összeszedett és nyugodt lelkiállapotot segíthet elő.
• Vegyen egy kevés olajat a tenyerébe, és dörzsölje össze;
a nap során igény szerint ismételje meg.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Párologtatva: Cseppentsen három vagy négy cseppet egy
tetszőleges párologtatóba.
Helyileg: Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10
ml hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle 5
cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen össze
belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva
tárolandó. Ha Ön várandós, szoptat vagy orvosi kezelés
alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel,
belső füllel és érzékeny területekkel való érintkezést. A
termék felvitelét követő legalább 12 órán át kerülje a
napfényt vagy UV-sugárzást.

dōTERRA Adaptiv™

Nyugtató keverék 15 ml

Cikkszám: 60210380

*Természetesen előforduló összetevők
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