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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

Calmer™

Pihentető keverék 10 ml
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

* Természetesen előforduló olajösszetevők

Összetevők: Cocos nucifera (kókusz) olaj, 
Lavandula angustifolia (levendula) virágából/
leveléből/szárából kivont olaj, Cananga odorata 
virágából kivont olaj, Eremophila mitchellii törzséből 
kivont olaj, Anthemis Nobilis virágából/leveléből/
szárából kivont olaj, Linalol,* benzyl-benzoát*,

• Nyugtató, pihentető érzéssel árasztja el a test 
minden pontját, és meghitt légkört teremt.

• Segít ellazulni lefekvés előtt, valamint ideális 
légkört és pozitív kedélyállapotot teremteni a 
pihenéshez.

• Olyan nyugtató hatású esszenciális olajokból áll, 
mint a levendula, a kananga, a buddhafa és a 
római kamilla, bázisként pedig frakcionált 
kókuszolajat is tartalmaz.

TERMÉKLEÍRÁS
A gyermekeknek készült dōTERRA Kids Collection 
csomagban is megtalálható Calmer Pihentető keverék 
békés légkört teremt, és segít a nyugovóra térést 
stresszmentes, kellemes élménnyé varázsolni. A Calmer  
a levendula, a kananga, a buddhafa és a római kamilla 
esszenciális olajok nyugtató tulajdonságait a frakcionált 
kókuszolaj bőrhidratáló előnyeivel elegyíti, méghozzá egy 
praktikus és biztonságos felviteli formában, aminek 
köszönhetően kiválóan beépíthető a lefekvéshez való esti 
készülődésbe. Amikor eljön a frissítő pihenés ideje, kenjen 
belőle magára, lélegezze be, és relaxáljon.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Kenjen belőle magára, hogy nyugodt, békés  

hangulatba kerüljön.

• Alkalmazza a Calmer keveréket, hogy egész napon át 
megőrizze a nyugalmát.

• A nap végén kenjen belőle gyermeke csuklójára, hogy 
segítsen neki lecsillapodni és ellazulni.

• Alkalmazza gyermekén, amikor elérkezik az esti 
kikapcsolódás ideje, hogy kellemes élménnyé tegye 
számára az alváshoz való készülődést.

• Tartson egy üveg Calmer keveréket a táskájában is, hogy 
könnyen és kényelmesen alkalmazni tudja, amikor csak 
vissza szeretné nyerni érzelmi egyensúlyát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Csak külsőleges használatra. Illatszerként, bőrápolás 
céljából vagy masszázshoz vigye fel a bőrre a golyós 
adagolóval. Használatát felnőtt felügyelete  
mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS 
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést. 


