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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Calmer™

Успокояващ бленд  10 ml
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 

ПРОДУКТА

*Естествени съставки на маслото.

Съставки: Масло от Cocos Nucifera (кокос), масло от 
цветовете/листата/стъблото на Lavandula 
Angustifolia (лавандула), масло от цветовете на 
Cananga Odorata, масло от дървото Eremophila 
Mitchellii, масло от цветовете/листата/стъблата на 
Anthemis Nobilis, линалол,* бензил бензоат*

• Осигурява успокояващи и релаксиращи чувства 
в цялото тяло и насърчава спокойна атмосфера.

• Помага да се отпуснете преди лягане и да 
създадете спокойна атмосфера и да насърчите 
позитивно настроение.

• Включва успокояващи етерични масла като 
Lavender (Лавандула), Cananga (Кананга), 
Buddha Wood (Дърво Буда) и Roman Chamomile 
(Римска лайка) с основа от Fractionated Coconut 
Oil (Фракционирано кокосово масло).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Част от dōTERRA Kids Collection (комплект) 
успокояващият бленд Calmer създава спокойна 
атмосфера, което позволява на времето за сън да бъде 
спокойно и очаквано. Calmer комбинира успокояващите 
свойства на етеричните масла от Lavender (Лавандула), 
Cananga (Кананга), Buddha Wood (Дърво Буда) и Roman 
Chamomile (Римска лайка) чрез удобен и безопасен 
начин за нанасяне, Fractionated Coconut Oil 
(Фракционирано кокосово масло) предоставя 
хидратация, а блендът може да се използва като част от 
вечерния Ви ритуал. Когато искате да се освежите, 
нанесете, вдишайте и се успокойте.

УПОТРЕБИ
• Поставете върху китките, за да насърчите чувства на 

спокойствие и спокойно настроение.

• Нанесете Calmer, за да насърчите спокойствието  
през целия ден.

• Нанесете на китките на детето си в края на деня,  
за да го успокоите и отпуснете.

• Използвайте върху Вашето дете, когато е време да го 
успокоите, за да създадете положителен ритуал по 
време на лягане.

• Дръжте бутилка Calmer в чантата си за лесна и удобна 
употреба винаги, когато трябва да балансирате 
емоциите си.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Само за локална употреба. Нанесете върху кожата за 
парфюмиране и грижа или масаж на кожата. Да се 
употребява под надзора на възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пазете далеч от деца под 3-годишна възраст. Възможна 
чувствителност на кожата. Ако сте под лекарско наблюдение, 
се консултирайте с Вашия лекар. Избягвайте контакт с 
очите, вътрешната част на ушите и чувствителните зони. 


