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Amestec Pentru Serenitate  10 ml Roll-on

BENEFICII PRIMARE

• Favorizează liniștirea și relaxarea întregului corp și 
creează o ambianță senină.

• Facilitează relaxarea înainte de culcare, creează o 
atmosferă odihnitoare și favorizează buna 
dispoziție.

• Conține uleiuri esențiale cu efect liniștitor, ca 
Levănțică, Cananga, Buddha Wood și Mușețel 
roman, într-o bază de Ulei de cocos fracționat.

Ingrediente: ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Lavandula angustifolia (levănțică) (floare/frunză/
tulpină), ulei de Cananga Odorata (floare), ulei de 
Eremophila mitchellii (lemn), ulei de Anthemis Nobilis 
(floare/frunză/tulpină),  linalool,*  benzoat de 
benzil*

DESCRIEREA PRODUSULUI
Făcând parte din dōTERRA Kids Collection Kit, amestecul 
pentru serenitate Calmer creează o atmosferă senină, care te 
ajută să transformi ora de culcare într-un moment de pace 
binevenită. Combinând proprietățile de alinare ale uleiurilor 
esențiale de Levănțică, Cananga, Buddha Wood și Mușețel 
roman într-o formulă cu aplicare practică și sigură, cu 
beneficiile de hidratare a pielii ale Uleiului de cocos 
fracționat, Calmer poate fi utilizat în cadrul ritualului de 
culcare din fiecare seară.  Când ai nevoie să te regenerezi, 
aplică-l, respiră și relaxează-te.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pentru a-ți induce sentimente de calm și 

liniște.

• Aplică Calmer pentru a contribui la menținerea 
calmului pe parcursul întregii zile.

• Aplică-l pe încheieturile copilului tău la sfârșitul zilei, 
pentru a-l ajuta să se calmeze și să se relaxeze. 

• Aplică-l pe copilul tău la ora somnului, pentru a crea 
un ritual plăcut de adormire.

• Păstrează o sticluță de Calmer în geantă, pentru o 
utilizare simplă și practică ori de câte ori ai nevoie să-ți 
regăsești echilibrul emoțional. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj. 
Destinat utilizării sub supravegherea unui adult.

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Poate cauza 
sensibilizare cutanată. Dacă vă aflați sub supraveghere 
medicală, consultați medicul. A se evita contactul cu ochii, 
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


