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HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

• Stimulerar till lugnande och avkopplande känslor  
i hela kroppen och främjar en fridfull atmosfär.

• Hjälper dig att varva ner innan du somnar och 
skapar en vilsam atmosfär som främjar ett 
positivt humör.

• Innehåller lugnande essentiella oljor, som Lavender, 
Cananga, Buddha Wood och Roman Chamomile, 
med en bas av Fractionated Coconut Oil.

Calmer™

Restful Blend 10 ml
PRODUKTINFORMATION

Innehåll: Olja av Cocos nucifera (kokosnöt), olja av 
Lavandula angustifolia-blomma/-blad/-stjälk 
(lavendel), olja av Cananga odorata-blomma, olja av 
Eremophila mitchellii-trä, olja av Anthemis nobilis 
-blomma/-blad/-stjälk, linalool*, bensylbensoat*

PRODUKTBESKRIVNING
Calmer Restful Blend ingår i dōTERRA Kids Collection Kit 
och skapar en lugn atmosfär som hjälper dig att stillsamt 
välkomna lugnet vid läggdags. Kombinationen av de 
lugnande egenskaperna hos de essentiella oljorna 
Lavender, Cananga, Buddha Wood och Roman Chamomile 
samt de återfuktande egenskaperna hos Fractionated 
Coconut Oil i Calmer appliceras enkelt och säkert och kan 
användas som en del av kvällsritualen. Applicera, ta ett nytt 
andetag och slappna av.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Applicera för att främja känslor av lugn och ett rofyllt humör.

• Använd Calmer för att främja lugn under hela dagen.

• Applicera på ditt barns handleder i slutet av dagen för  
att främja lugn och avkoppling.

• Applicera på ditt barn när det är dags att varva ned som 
en del av en positiv ritual vid läggdags.

• Förvara en flaska Calmer i väskan när du enkelt och 
bekvämt behöver balansera dina känslor.

ANVÄNDNING
Endast för utvärtes bruk. Rolla på huden som parfym och 
hudvård eller vid massage. Användning bör övervakas av 
en vuxen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden. 

*Naturligt förekommande oljeföreningar.


