dōTERRA Adaptiv™
Mešanica za pomiritev 15 ml

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Ko imate občutek, da potrebujete nekaj za pomiritev, je
mešanica Adaptiv prava rešitev za vas. Mešanico Adaptiv
uporabite, ko želite podporo v okoljih in situacijah, ki so vam
nove. Sivka, magnolija, neroli in ambrovec delujejo
pomirjujoče, divja pomaranča in zelena meta pa napolnita
z energijo in dvigneta razpoloženje. Copaiba in rožmarin pa
dodano pripomoreta k zmanjšanju razdraženosti. Če imate
občutek utrujenosti ali nemiru, ste neodločni ali razdražljivi, je
mešanica Adaptiv orodje, ki vam lahko pomaga pri ohranjanju
ravnovesja telesa in duha. Za večjo sinergijo lahko mešanico
Adaptiv uporabite skupaj z mešanico Adaptiv Touch.

UPORABA
• V vodo za kopanje dodajte štiri kapljice in raztopite v
pomirjujoči kopeli Epsom Salt.
• Za blagodejno masažo zmešajte tri kapljice olja s
frakcioniranim kokosovim oljem.

Sestavine: olje iz pomarančne lupinice (Citrus

aurantium dulcis), olje sivke (Lavandula angustifolia),
olje smole Copaifera Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/
Reticulata, olje iz cvetov/listov/debla zelene mete
(Mentha spicata), olje iz cveta Michelia alba, olje iz
listov/stebla rožmarina (Rosmarinus officinalis), olje iz
cvetov grenke pomaranče (Citrus aurantium amara), olje
smole ambrovca (Liquidambar Acalycina/Formosana),
limonen*, linalool*

Opis arome: sladka, citrusna, cvetlična

GLAVNI UČINKI

• Ustvarite oljno meglico v katerem koli prostoru ter
spodbudite osredotočenost in umirjenost misli.
• Eno kapljico nanesite na roke in vtrite; po potrebi
ponovite večkrat dnevno.

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatično: Uporabite od tri do štiri kapljice v difuzorju po
izbiri.
Topično: Za masažo 5 kapljic zmešajte z 10 ml nosilnega
olja. Za kopel 5 kapljic zmešajte s 5 ml nosilnega olja.
Za odišavljanje namesto parfuma zmešajte 1 kapljico
z 10 kapljicami nosilnega olja.

• Pomaga dvigniti razpoloženje

OPOZORILA

• Dobrodejno vpliva na učinkovito delo in učenje

Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj
dosega otrok. Če ste noseči, dojite ali ste pod nadzorom
zdravnika, se posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se
stiku z očmi, notranjim predelom ušes in občutljivimi
predeli. Po nanosu izdelka se vsaj 12 ur izogibajte sončni
svetlobi in UV-žarkom.

• Spodbuja občutke mirnosti
• Deluje blagodejno in dviga razpoloženje
• Pomirjujoča in sproščujoča aroma

dōTERRA Adaptiv™

Mešanica za pomiritev 15 ml

Številka izdelka: 60210380

*Naravno prisotne spojine
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