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אדפטיב

תיאור המוצר 
שמרו אדפטיב בהישג יד, כדי לעזור לכם להרגיש נוח בסביבה 

חדשה או במצבים חדשים. כאשר פגישה חשובה מתקרבת, או 
אירועים חשובים אחרים, כדאי לשמור את אדפטיב בהישג יד. 

במחקרים ראשוניים, נמצא שהריח של לבנדר, המרכיב העיקרי 
של אדפטיב, תורם לסביבה המתאימה לביצוע משימות הדורשות 

 Sweetgum-תשומת לב מתמשכת. לבנדר, מגנוליה, נרולי ו
מספקים אפקטים להפגת מתחים, בעוד שתפוז בר ונענע 

ממריצים ומחזקים. קופאיבה ורוזמרין  מקלים על רגשות חרדה 
כדי להשלים את התערובת המרגיעה. בין אם אתם מרגישים 

עייפים או חסרי מנוחה, חוסר החלטיות או עצבנות, תערובת 
מרגיעה של אדפטיב, היא חלק מארגז הכלים כדי לעזור לגוף 

ולנפש להישאר מאוזנים.

שימושים
טפטפו 3-4 טיפות למי אמבטיה עם מלח אנגלי ותהנו  	

מחוית רחצה מרגיעה .

ערבבו 3 טיפות עם שמן קוקוס מזוקק של doTERRA לעיסוי  	
מרגיע.

טפטפו את השמן בדיפיוזר בחדר לקבלת איזון ומחשבות  	
רגועות.

טפטפו טיפה אחת על כף היד, שפשפו את שתי הידיים  	
ביחד, ושאפו עמוק בעת הצורך לאורך כל היום. 

הוראות שימוש
שימוש ארומטי: טפטפו 3-4 טיפות בדיפיוזר המועדף עליכם

שימוש מקומי: דללו טיפה אחת של תערובת אדפטיב עם 5 מ"ל 
dōTERRA שמן קוקוס מזוקק של

אזהרות 
קיימת אפשרות לרגישות בעור. הרחק מהישג ידם של ילדים. אם 

הנך בהיריון, מניקה או נמצאת תחת מעקב רפואי, יש להתייעץ 
עם הרופא המטפל טרם שימוש במוצר. יש להימנע ממגע בעיניים, 

האוזן הפנימית ואזורים רגישים. הימנעו מחשיפה לקרני שמש 
לפחות 12 שעות לאחר השימוש במוצר. 

תערובת מרגיעה 15 מ"ל

אדפטיב
תערובת מרגיעה

עוזר ליצור סביבה שלווה 	

מרגיע את העור 	

ארומה שלווה ומרגיעה 	

15 מ"ל

סגולות עיקריות

dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל

כאשר אתם מרגישים שאתם צריכים להירגע, 
אדפטיב הוא הפתרון עבורכם.

תיאור ארומטי: חם, חריף, ארצי, עצי
רכיבים: תפוז בר, לבנדר, קופאיבה, נענע, מגנוליה, 

sweetgum-רוזמרין, נרולי ו


