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Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Când ai nevoie de ajutor pentru a te calma, Adaptiv e 
soluția. Adaptiv este un amestec exclusiv care combină 
uleiuri esențiale de portocală sălbatică, levănțică, copaiba, 
mentă creață, magnolie, rozmarin, neroli și arbore de 
ampar. Levănțica are efecte calmante, iar portocala 
sălbatică binedispune. Păstrează Adaptiv la îndemână 
pentru a te ajuta să te liniștești în medii sau situații noi. 
Folosește Adaptiv în combinație cu Adaptiv Touch pentru 
rezultate sinergice.

UTILIZĂRI
• Fă o baie caldă cu săruri Epsom, adăugând trei-patru 

picături de Adaptiv diluat la apa de baie.

• Combină trei picături cu ulei de cocos fracționat, pentru 
un masaj cu efect calmant.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor și 
zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui și 
la razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

BENEFICII PRIMARE

• Contribuie la ameliorarea dispoziției, prin aplicare 
pe piele.

• Calmează pielea.

• Aromă calmantă și relaxantă.

Ingrediente: Ulei de Citrus Aurantium Dulcis 
(portocală) (coajă), ulei de Lavandula Angustifolia 
(levănţică), ulei de Copaifera Coriacea/Langsdorffii/
Officinalis/Reticulata (rășină), ulei de Mentha Spicata 
(floare/frunză/tulpină), ulei de Michelia Alba (floare), 
ulei de Rosmarinus Officinalis (rozmarin) (frunză/
tulpină), ulei de Citrus Aurantium Amara (portocală 
amară) (floare), ulei de Liquidambar Acalycina/
Formosana (rășină), limonen*, linalool*

*Compuţi prezenţi în mod natural în uleiuri.
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Amestec calmant  15 ml
dōTERRA Adaptiv™


