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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Quando sente a necessidade de um reforço calmante, o 
Adaptiv é a sua solução. A mistura própria Adaptiv combina 
óleos essenciais de Laranja Selvagem, Lavanda, Copaiba, 
Hortelã, Magnólia, Alecrim, Neroli e Liquidâmbar. A Lavanda 
proporciona efeitos calmantes, enquanto a Laranja 
Selvagem revitaliza. Tenha a Adaptiv sempre à mão para 
ajudar a proporcionar-lhe conforto em novos ambientes ou 
situações. Utilize a mistura Adaptiv em conjunto com o 
Adaptive Touch para obter resultados sinergéticos.

UTILIZAÇÕES
• Desfrute de um banho relaxante de sais de Epsom ao 

adicionar três ou quatro gotas da mistura Adaptiv diluída 
à água do banho.

• Misture três gotas com o Óleo de Coco Fracionado para 
uma massagem calmante.

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml  
de óleo de diluição. Para perfumar, misture 1 gota com  
10 gotas de óleo de diluição.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Ajuda a estimular o estado de espírito quando 
aplicado na pele.

• Acalma a pele.

• Aroma calmante e relaxante.

Ingredientes: Óleo da casca de Citrus Aurantium 
Dulcis (Laranja), Óleo de Lavandula angustifolia 
(Lavanda), óleo de resina de Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/Reticulata, Óleo de caule/
folha/flor de Mentha Spicata, Óleo de flor de Michelia 
Alba, Óleo de folha/caule de Rosmarinum officinalis 
(alecrim), Óleo de flor de Citrus Aurantium Amara 
(laranja azeda), Óleo de resina de Liquidambar 
Acalycina/Formosana, Limoneno*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais.
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Mistura calmante  15 ml
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