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HLAVNÉ ÚČINKY

Calmer™

Upokojujúca zmes  10 ml
INFORMAČNÝ HÁROK O 

PRODUKTE

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.

Zloženie: Olej Cocos Nucifera (kokos), olej z kvetov/
listov/stoniek Lavandula Angustifolia (levanduľa), 
olej z kvetov Cananga Odorata, olej z dreva 
Eremophila Mitchellii, olej z kvetov/listov/stoniek 
Anthemis Nobilis, linalool,* benzyl benzoát*

• Poskytuje pocit upokojenia a uvoľnenia celého tela 
a podporuje harmonickú atmosféru.

• Pomáha uvoľniť sa pred spaním a vytvoriť utišujúcu 
atmosféru a podporiť pozitívne naladenie.

• Obsahuje upokojujúce esenciálne oleje, ako 
napríklad Levanduľa, Kananga, Budhove drevo  
a Rumanček rímsky, v základe tvorenom 
Frakcionovaným kokosovým olejom.

POPIS PRODUKTU
Upokojujúca zmes Calmer, ktorá je súčasťou balíka kolekcie 
pre deti dōTERRA Kids Collection Kit, podporuje pokojnú 
atmosféru a pomáha, aby bol čas ísť spať pokojným a 
vítaným zážitkom. Calmer môžete používať ako súčasť 
vášho večerného rituálu. Je kombináciou upokojujúcich 
vlastností esenciálneho oleja levandule, kanangy, Buddha 
Wood a harmančeka rímskeho v praktickom a bezpečnom 
balení na aplikáciu spolu s frakcionovaným kokosovým 
olejom, ktorý má zvlhčujúce účinky na pokožku. Keď je čas 
na osvieženie, naneste, vdychujte a relaxujte.

POUŽITIE
• Naneste guľôčkou na podporu pocitov upokojenia a 

pokojného naladenia.

• Naneste Calmer na podporu pokoja po celý deň.

• Naneste na sklonku dňa na zápästia vášho dieťaťa, aby 
sa utíšilo a uvoľnilo.

• Naneste vášmu dieťaťu, keď je čas sa upokojiť. Pomôže 
vytvoriť pozitívny rituál, keď treba ísť do postele.

• Noste fľaštičku zmesi Calmer v taške, aby ste ju mohli 
jednoducho a prakticky použiť vždy, keď potrebujete 
vyvážiť vaše emócie.

NÁVOD NA POUŽITIE
Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky naneste na 
pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť alebo ako 
masážny olej. Určené na použitie pod dohľadom dospelej 
osoby.

UPOZORNENIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, konzultujte 
užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, 
vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela. 


