dōTERRA Adaptiv™
Raminamasis mišinys 15 ml

PRODUKTO INFORMACIJOS
PUSLAPIS

PRODUKTO APRAŠYMAS
Kai jaučiate raminančio užtaiso poreikį, rinkitės Adaptiv.
Turėkite Adaptiv po ranka – šis mišinys pravers, kai naujoje
aplinkoje ar nepažįstamoje situacijoje norėsite nusiraminti.
Levandų, magnolijų, nerolio ir tikrųjų dervamedžių eteriniai
aliejai pasižymi raminančiu poveikiu, o laukinių apelsinų ir
šaltmėčių – suteikia energijos ir pakylėja. Kopalių ir
rozmarinų eteriniai aliejai padeda nuraminti įsisiūbavusias
emocijas. Adaptiv mišinys – puikus būdas išlaikyti kūno ir
proto pusiausvyrą, kai jaučiatės pavargęs, neramus,
neryžtingas ar irzlus. Naudokite Adaptiv mišinį su Adaptive
Touch, kad pasiektumėte dar stipresnį poveikį.

NAUDOJIMAS
• Pasimėgaukite raminančia Epsom druskos vonia, įlašinę
į ją tris ar keturis lašelius.
• Įmaišykite tris lašus į frakcionuotą kokosų aliejų
raminančiam masažui.
Sudėtis: Citrus aurantium dulcis (apelsinų) žievelių aliejus,
Lavandula Angustifolia (levandų) aliejus, Copaifera
Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata dervų aliejus,
Mentha Spicata žiedų, lapų ir stiebų aliejus, Michelia Alba
žiedų aliejus, Rosmarinus officinalis (rozmarinų) lapų ir
stiebų aliejus, Citrus Aurantium Amara (karčiųjų apelsinų)
žiedų aliejus, Liquidambar Acalycina/Formosana dervų
aliejus, Limonenas*, linalolis*

Aromato apibūdinimas: saldus, citrusinis, gėlinis

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
• Padeda pagerinti nuotaiką.
• Padeda efektyviai dirbti ar mokytis.
• Stiprina ramybės pojūtį.
• Malšina skausmą ir pakylėja.
• Raminantis ir atpalaiduojantis aromatas.

• Garinkite aliejų bet kurioje patalpoje, kai norite
susikaupti ir nurimti.
• Užlašinkite vieną lašą ant rankų ir patrinkite jas vieną į
kitą, galite tai kartoti taip dažnai, kaip tik norisi.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Aromatinis naudojimas: Įlašinkite tris ar keturis lašus į
pasirinktą difuzorių.
Vietinis naudojimas: Jeigu naudosite masažui, sumaišykite
5 lašus su 10 ml bazinio aliejaus. Jeigu naudosite vonioje,
sumaišykite 5 lašus su 5 ml bazinio aliejaus. Jeigu naudosite
kvepalams, sumaišykite 1 lašą su 10 lašų bazinio aliejaus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei
laukiatės, žindote kūdikį ar sergate, pasitarkite su gydytoju.
Saugoti, kad nepatektų į akis, vidinę ausį ir ant jautrių
vietų. Venkite saulės ar UV spindulių bent 12 valandų po
produkto naudojimo.
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*Natūraliai esančios medžiagos
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