dōTERRA Adaptiv™ Touch
Nomierinošais maisījums 10 ml

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

PRODUKTA APRAKSTS
Kad jūtat nepieciešamību pēc nomierinoša stimula, Adaptiv
Touch piedāvā risinājumu. Turiet Adaptiv Touch sev tuvumā,
lai tas palīdzētu mierināt jaunā vidē vai situācijās. Lavanda,
magnolija, neroli un ambraskoks sniedz nomierinošu
iedarbību, bet savvaļas apelsīns un krūzmētra dod enerģiju
un uzmundrina. Bet kopaiva un rozmarīns remdē saasinātas
sajūtas. Ja jūtat nogurumu vai nemieru, neizlēmību vai
aizkaitinājumu, Adaptiv Touch var palīdzēt ķermenim un
prātam saglabāt līdzsvaru. Savstarpēji papildinošiem
rezultātiem izmantojiet Adaptiv Touch kopā ar Adaptiv.

IZMANTOŠANA
• Turiet eļļu ar parocīgo lodītes aplikatoru somā vai bērna
mugursomā, lai saņemtu pielāgotu atbalstu, atrodoties
ceļā.
• Izmantojiet remdējošai masāžai.
• No rīta uzklājiet maisījumu pēdām, lai veicinātu
līdzsvarotu un rāmu prāta darbību.
Sastāvdaļas: cocos nucifera (kokosriekstu) eļļa, Citrus

aurantium dulcis (apelsīna) mizas eļļa, Lavandula
Angustifolia (lavandas) eļļa, Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/ Officinalis/ Reticulata sveķu eļļa, Mentha
Spicata (krūzmētras) zieda/lapu/kāta eļļa, Michelia Alba
(magnolijas) zieda eļļa, Rosmarinus officinalis
(rozmarīna) lapu/kāta eļļa, Citrus Aurantium Amara
(rūgtā apelsīna) zieda eļļa, Liquidambar Acalycina/
Formosana (ambras) sveķu eļļa, limonēns*, linalols*

Aromāta apraksts: salds, citrusaugu, ziedu

GALVENIE IEGUVUMI
• Stimulē garastāvokli.
• Veicina efektīvu darba un mācību procesu.
• Rada miera sajūtu.

• Uzklājiet uz plaukstām un plaukstu locītavām un
saberzējiet tās. Pēc vajadzības atkārtojiet.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Tikai ārīgai lietošanai: Uzrullēt uz ādas tās aromatizēšanai
un kopšanai vai masāžai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Grūtniecēm vai
sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un personām ar
veselības problēmām jākonsultējas ar ārstu. Nepieļaut
nokļūšanu acīs, ausīs un uz jutīgām zonām. Pēc produkta
uzklāšanas vismaz 12 stundas neuzturieties saules vai UV
staros.

• Remdē un uzmundrina.
• Nomierinošs un relaksējošs aromāts.

dōTERRA Adaptiv™ Touch

Nomierinošais maisījums 10 ml

Daļas numurs: 60210381

*Dabā sastopamas sastāvdaļas
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