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DESCRIEREA PRODUSULUI
Când simți nevoia unei atmosfere calme, Adaptiv™ Touch 
este soluția ta. Păstrează Adaptiv Touch la îndemână pentru 
a te relaxa în noi medii sau situații. Uleiurile esențiale CPTG™ 
sunt combinate cu Uleiul de Cocos Fracționat pentru a crea 
acest amestec calmant și revigorant. Levănțica are efecte 
calmante, iar portocala sălbatică binedispune. Adaptiv Touch 
este instrumentul care poate asigura echilibrul minții și 
corpului, atunci când simți epuizare, anxietate, nesiguranță 
sau nervozitate. Folosește Adaptiv Touch în combinație cu 
Adaptiv pentru rezultate sinergice.

UTILIZĂRI
• Păstrează acest flacon cu bilă în poșetă sau în 

ghiozdanul copilului– este practic, îl poți folosi când  
ești pe drum!

• Folosește-l la un masaj calmant.

• Aplică-l pe tălpi dimineața, pentru o stare mentală  
calmă și centrată.

• Aplică-l ambele mâini sau încheieturi șiatinge-le una  
de alta; repetă în funcție de necesități pe parcursul 
întregii zile.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern: aplică-l pe piele ca parfum,  
pentru îngrijire sau pentru masaj.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă, alăptezi 
sau te afli 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

Ingrediente: Ulei de Cocos nucifera (cocos), ulei de 
Citrus aurantium dulcis (portocală coajă), ulei de 
Lavandula angustifolia (levănţică), ulei de rășină de 
Copaifera Coriacea/Langsdori/Ocinalis/Reticulata, 
ulei de Mentha Spicata (floare/frunză/tulpină), ulei 
de Michelia Alba (floare), ulei de Rosmarinum 
Officinalis (rozmarin, frunză/tulpină), ulei de Citrus 
Aurantium Amara (portocală amară, floare), ulei de 
Liquidambar Acalycina/Formosana (rășină).

Amestec calmant  10 ml

• Ajută la îmbunătățirea dispoziției.

• Favorizează starea de liniște.

• Calmează și binedispune.

• Aromă calmantă și relaxantă.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.
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