dōTERRA Adaptiv™
Beroligende blanding 15 ml

PRODUKTINFORMASJONSIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
Når du har behov for å roe ned, er Adaptiv løsningen.
Adaptiv kan bidra til at du følger deg trygg i nye omgivelser
eller situasjoner, og er fin å ha for hånden. Lavendel,
magnolia, neroli og ambra virker beroligende, mens
villappelsin og grønnmynte gir energi og virker oppløftende.
I tillegg bidrar kopaiva og rosmarin til å dempe sterke
følelser. Enten du føler deg utmattet eller rastløs,
ubesluttsom eller irritabel, kan Adaptiv hjelpe deg med å
holde kropp og sjel i balanse. Bruk Adaptiv sammen med
Adaptiv Touch og oppnå synergistiske resultater.

BRUKSOMRÅDER
• Tilsett tre-fire dråper sammen med epsomsalt i
badevannet og ta et avslappende bad.
• Bland tre dråper med Fractionated Coconut Oil hvis du
ønsker en lindrende massasje.
• Spre oljen i et hvilket som helst rom for å skape en
konsentrert og rolig atmosfære.
Ingredienser: Olje av skallet på Citrus aurantium dulcis
(appelsin), olje av Lavandula angustifolia (lavendel),
harpiksolje av Copaifera coriacea/langsdorffii/
officinalis/reticulata, olje av blomsten/bladet/stengelen
på Mentha spicata, olje av blomsten på Michelia alba,
olje av bladet/stengelen på Rosmarinus officinalis
(rosmarin), olje av blomsten på Citrus aurantium amara
(bitterappelsin), harpiksolje av Liquidambar acalycina/
formosana, limonen*, linalool*

Aromatisk beskrivelse: søt, sitrusaktig,
blomsteraktig

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• Løfter humøret
• Fremmer effektivitet under arbeid og studier
• Øker følelsen av ro

• Påfør én dråpe i hendene og gni dem sammen; gjenta
ved behov i løpet av dagen.

BRUKSANVISNING
Aromatisk: Bruk 3–4 dråper i ønsket duftspreder.
Utvortes: Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje.
Til et bad, bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til
parfymering, bland 1 dråpe med 10 dråper baseolje.

FORHOLDSREGLER
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid, ammer
eller får behandling av lege. Unngå kontakt med øyne, de
indre delene av øret og sensitive områder. Unngå sollys og
UV-stråler i minst 12 timer etter at du har påført produktet.

• Virker lindrende og oppløftende
• Avgir en beroligende og avslappende duft
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