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PRIMÆRE FORDELE

Calmer™

Afslappende Blanding  10 ml
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

*Naturligt forekommende olieforbindelser.

Ingredienser: Cocos Nucifera (kokos) olie, 
Lavandula Angustifolia (lavendel) olie fra blomst/
blad/stilk, Cananga Odorata blomsterolie, 
Eremophila Mitchellii træolie, Anthemis Nobilis olie 
fra blomst/blad/stilk, linalool,* benzylbenzoat*

• Giver beroligende og afslappende følelser i hele 
kroppen og fremmer en rolig atmosfære.

• Hjælper med at finde ro inden sengetid og skaber 
en rolig atmosfære og fremmer positivt humør.

• Indeholder lindrende æteriske olier såsom 
lavendel, cananga, buddha wood og romersk 
kamille kombineret med fraktioneret kokosolie.

PRODUKTBESKRIVELSE
Calmer Afslappende Blanding er en del af dōTERRA Kids 
Collection kittet og fremmer en rolig atmosfære, hvilket 
hjælper med at gøre sengetiden til en fredfyldt og 
velkommen oplevelse. Den kombinerer de lindrende 
egenskaber fra de æteriske olier lavendel, cananga, 
buddha wood og romersk kamille med en praktisk og sikker 
leveringsmetode, samt fugtighedsgivende fordele til huden 
fra fraktioneret kokosolie. Dermed kan Calmer anvendes 
som en del af dit aftenritual. Når det er tid til en 
opfriskning, så påfør den, træk vejret og slap af.

ANVENDELSER
• Rul den på for at fremme følelser af ro og et fredfyldt humør.

• Påfør Calmer for at opmuntre til ro i løbet af dagen.

• Kom den på dit barns håndled om aftenen for at lindre 
og afslappe.

• Anvend den på dit barn, når det er tid til at falde til ro for 
at hjælpe med at skabe et positivt ritual ved sengetid.

• Hav en flaske Calmer i din taske, så du nemt og bekvemt 
kan bruge den, når du har brug at balancere dine følelser.

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og  hudpleje eller massage. Må kun anvendes 
under opsyn af en voksen.

ADVARSLER 
Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig 
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal 
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre øre 
og sensitive områder. 


