
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Спомага за подобряване на настроението, 
когато бъде приложен на кожата.

• Облекчава кожата.

• Успокояващ и релаксиращ аромат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Adaptiv е решението за Вас, когато имате нужда от 
успокояваща енергия. Adaptiv е патентован бленд, който 
комбинира етеричните масла Wild Orange (Див портокал), 
Lavender Лавандула), Copaiba (Копайба), Spearmint 
(Сладка мента), Magnolia (Магнолия), Rosemary 
(Розмарин), Neroli (Нероли) и Sweetgum (Амброво дърво). 
Lavender (Лавандула) въздейства успокояващо, докато 
Wild Orange (Див портокал) придава жизненост. Винаги 
носете Adaptiv със себе си, за да Ви помогне при 
постигане на комфорт в нова обстановка или ситуации. 
Използвайте Adaptiv в комбинация с Adaptiv Touch, за да 
се възползвате от синергичните резултати.

УПОТРЕБИ
• Направете си вана с английска сол, като добавите три 

до четири капки от разреден Adaptiv към водата.

• Комбинирайте три капки с Fractionated Coconut Oil 
(фракционирано кокосово масло) за успокояващ 
масаж.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово масло. Във 
вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. Като 
парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч  
от деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте 
бременна или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на ушите и чувствителни зони. Избягвайте 
излагането на слънчева светлина и UV лъчи най-малко  
12 часа след приложение.

Съставки: масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis 
(портокал), масло от Lavandula Angustifolia 
(лавандула), масло от смола на Copaifera Coriacea/
Langsdorffii/Officinalis/Reticulata, масло от цвят/
листа/стъбло на Mentha Spicata, масло от цвят на 
Michelia Alba, масло от листа/стъбло на Rosmarinus 
Officinalis (розмарин), масло от цвят на Citrus 
Aurantium Amara (горчив портокал), масло от смола 
на Liquidambar Acalycina/Formosana, лимонен*, 
линалол*

*Естествени съставки на маслото.
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Успокояващ бленд  15 ml
dōTERRA Adaptiv™


