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OPIS PRODUKTU
Gdy potrzebujesz chwili wyciszenia, sięgnij po Adaptiv 
Touch. Miej Adaptiv Touch zawsze pod ręką, aby znaleźć 
ukojenie w nowym otoczeniu lub w nieznanej sytuacji.  
Tę mieszankę o działaniu wyciszającym i poprawiającym 
nastrój tworzą olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) w połączeniu  
z frakcjonowanym olejem kokosowym. Lawenda ma 
właściwości wyciszające, a dzika pomarańcza poprawia 
nastrój. Niezależnie od tego, czy odczuwasz zmęczenie, 
niepokój, niezdecydowanie czy irytację, mieszanka Adaptiv 
Touch pomoże Ci zachować równowagę ciała i umysłu. 
Stosuj mieszankę Adaptiv Touch w połączeniu z mieszanką 
Adaptiv, aby osiągnąć wzmocniony efekt.

UŻYCIE
• Przechowuj tę wygodną buteleczkę z kulką w torebce lub 

w plecaku dziecka, aby była gotowa do użycia poza domem.

• Stosuj jako element kojącego masażu.

• Wetrzyj o poranku w podeszwy stóp i delektuj się 
poczuciem koncentracji i spokoju.

• Nanieś na skórę rąk lub nadgarstków, a następnie 
potrzyj je – powtarzaj w ciągu dnia według potrzeb. 

SPOSÓB UŻYCIA
Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj aplikatora z kulką, 
który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję i masuje skórę.

UWAGI
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod 
opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać 
kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu i innymi 
wrażliwymi obszarami. Unikaj światła słonecznego i 
promieni UV przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Mieszanka wyciszająca  10 ml

• Stosowana na skórę, poprawia nastrój.

• Łagodzi skórę.

• Uspokajający i relaksujący aromat.

* Naturalnie występujące związki oleju.
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Składniki: olejek ze skórki słodkiej pomarańczy 
(Citrus aurantium dulcis), olejek z Lavandula 
angustifolia (lawenda), olejek z żywicy Copaifera 
coriacea/langsdorffii/officinalis/reticulata (copaiba), 
olejek z kwiatów/liści/łodyg Mentha spicata (mięta 
zielona), olejek z kwiatów Michelia alba (magnolia), 
olejek z liści/łodyg Rosmarinus officinalis (rozmaryn), 
olejek z kwiatów Citrus aurantium amara (gorzka 
pomarańcza), olejek z żywicy Liquidambar acalycina/
formosana (ambrowiec), limonen*, linalol*


