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PRODUKTO APRAŠYMAS
Kai jaučiate raminančio užtaiso poveikį, Adaptiv™ Touch 
bus puikus sprendimas. Turėkite Adaptiv Touch po ranka 
– šis mišinys pravers, kai naujoje aplinkoje ar nepažįstamoje 
situacijoje norėsite nusiraminti. Šį raminantį ir pakylėjantį 
mišinį sudaro su Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu 
kokosų aliejumi) sumaišyti CPTG™ eteriniai aliejai. 
Lavender (Levandų) eterinis aliejus pasižymi raminančiu 
poveikiu, o Wild Orange (Laukinių apelsinų) – pakylėja. 
Adaptiv Touch yra puikus būdas išlaikyti kūno ir proto 
pusiausvyrą, kai jaučiatės pavargę, neramūs, neryžtingi ar 
irzlūs. Naudokite Adaptiv Touch kartu su mišiniu Adaptive, 
kad pasiektumėte dar stipresnį poveikį.

NAUDOJIMAS
• Laikykite šį patogų buteliuką su rutuliniu aplikatoriumi 

rankinėje ar vaiko kuprinėje, kad galėtumėte panaudoti 
bet kada prireikus!

• Naudokite raminančiam masažui.

• Rytais tepkite padus – tai padės susitelkti ir nurimti.

• Patepkite rankas ar riešus ir patrinkite vieną į kitą, 
kartokite pagal poreikį dienos metu. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Tik išoriniam naudojimui. Įtrinkite odą, jeigu norite 
pakvėpinti, pasirūpinti oda ar masažuoti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Jei laukiatės arba sergate, pasitarkite su gydytoju. Venkite 
kontakto su akimis, vidine ausimi ir jautriomis vietomis. 
Venkite saulės ar UV spindulių bent 12 valandų po 
produkto naudojimo.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

Raminamasis mišinys  10 ml

• Užteptas ant odos padeda pagerinti nuotaiką.

• Ramina odą.

• Raminantis ir atpalaiduojantis aromatas.

*Natūraliai aliejuje esančios medžiagos.
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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*.


