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GLAVNI UČINKI

Calmer™

Mešanica za počitek 10 ml
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

*Naravno prisotne oljne spojine.

Sestavine: Olje kokosa (Cocos nucifera), olje cvetov, 
listov in stebla sivke (Lavandula angustifolia), olje 
cvetov kanange (Cananga odorata), lesno olje lažne 
sandalovine (Eremophila mitchellii), olje cvetov, listov 
in stebla rimske kamilice (Anthemis nobilis), benzil 
benzoat*, linalol*

• Spodbuja občutek miru in sproščenosti celega 
telesa ter ustvarja mirno vzdušje.

• Pred spanjem vam bo pomagala, da se sprostite, 
ustvarila mirno vzdušje in spodbudila pozitivno 
počutje.

• Vsebuje eterična olja sivke, kanange, lesa Buda  
in rimske kamilice, osnova pa je frakcionirano 
kokosovo olje.

OPIS IZDELKA
Mešanica za počitek Calmer iz dōTERRA Kids Collection 
paketa spodbuja mirno vzdušje in pomaga čas za spanje 
spremeniti v mirno ter prijetno izkušnjo. S kombinacijo 
pomirjujočih značilnosti eteričnih olj kamilice, kanange, 
lesa Buda in rimske kamilice s priročnim in varnim 
postopkom nanosa in ugodnosti vlaženja kože, ki jih nudi 
frakcionirano kokosovo olje, je lahko mešanica Calmer del 
vaše večerne rutine. Ko želite vonj osvežiti, mešanico 
ponovno nanesite, globo zadihajte in se sprostite.

UPORABA
• Nanesite jo, da spodbudite občutek sproščenosti in 

mirnega vzdušja.

• Večkrat na dan nanesite mešanico Calmer in spodbudite 
občutek umirjenosti.

• Mešanico Calmer ob koncu dneva nanesite na zapestja 
vašega otroka za občutek sproščenosti in umirjenosti.

• Pred spanjem nanesite mešanico na stopala vašega 
otroka, da se bo umiril, in tako ustvarite pozitivno navado 
pred spanjem.

• Stekleničko mešanice Calmer imejte vedno v torbici, da jo 
boste lahko kadar koli uporabili za uravnovešanje čustev.

NAVODILA ZA UPORABO
Samo za topično uporabo. Nanesite na kožo za 
odišavljenje, nego ali masažo. Mešanica je namenjena 
uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA 
Hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika,  
se posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli. 


