dōTERRA Adaptiv™ Touch
Amestec calmant 10 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Când ai nevoie de ajutor pentru a te calma, Adaptiv Touch e
soluția. Păstrează Adaptiv Touch la îndemână pentru a te
ajuta să te liniștești în medii sau situații noi. Uleiurile de
levănțică, magnolie, neroli și arbore de ampar au efecte
calmante, în vreme ce uleiurile de portocală sălbatică și
mentă creață energizează și binedispun. În plus, uleiurile de
copaiba și rozmarin contribuie la liniștirea sentimentelor
amplificate. Indiferent că te simți obosit sau agitat, indecis
sau iritabil, Adaptiv Touch ajută corpul și mintea să își
păstreze echilibrul. Folosește Adaptiv Touch în combinație
cu Adaptiv pentru rezultate sinergice.

UTILIZĂRI
• Păstrează acest flacon cu bilă practic în poșetă sau în
ghiozdanul copilului, pentru a-l folosi în deplasare!
• Folosește-l la un masaj calmant.
• Aplică-l pe tălpi dimineața, pentru o stare mentală calmă
și centrată.
Ingrediente: Ulei de Cocos nucifera (Cocos), ulei de
Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de
Lavandula angustifolia (levănțică), ulei de Copaifera
Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata (rășină),
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), limonen*, linalool*
Descriere aromatică: dulce, citric, floral

BENEFICII PRIMARE
• Ajută la îmbunătățirea dispoziției
• Sprijină munca și studiul eficient

• Aplică-l pe mâini sau încheieturi și freacă-le împreună;
repetă în funcție de necesități pe parcursul întregii zile.

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

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete timp
de până la 12 ore după aplicarea produsului.

• Favorizează sentimentele de liniște
• Calmează și binedispune
• Aromă calmantă și relaxantă
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*Compuși naturali
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