dōTERRA Adaptiv™ Touch
Beroligende blanding 10 ml

PRODUKTINFORMASJONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Når du har behov for å roe ned, er Adaptiv Touch løsningen.
Ha Adaptiv Touch for hånden – den kan bidra til at du føler
deg trygg i nye omgivelser eller situasjoner. Eteriske oljer av
CPTG-kvalitet kombineres med Fractionated Coconut Oil for
å lage denne beroligende og oppløftende blandingen.
Lavender virker beroligende, mens Wild Orange virker
oppløftende. Enten du føler deg utmattet eller rastløs,
ubesluttsom eller irritabel, kan Adaptiv Touch hjelpe deg
med å holde kropp og sjel i balanse. Bruk Adaptiv Touch
sammen med Adaptiv og oppnå synergistiske resultater.

BRUKSOMRÅDER
• Legg den praktiske roll-on-flasken i vesken eller barnets
sekk, så kan dere bruke den når dere er på farten!
• Bruk blandingen som en del av en beroligende massasje.
• Påfør blandingen på fotbladene om morgenen for å
fremme følelser av ro og harmoni.
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*

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• Bidrar til å løfte humøret når den påføres huden.
• Lindrer huden.

• Påfør blandingen på hendene eller håndleddene og gni
dem sammen. Gjenta etter behov i løpet av dagen.

BRUKSANVISNING
Kun for utvortes bruk. Påføres huden for å parfymere, pleie
eller massere.

FORHOLDSREGLER
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid 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.

• Avgir en beroligende og avslappende duft.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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