
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

Описание на ароматите: Люто, сладко, ментово

Tamer™
Хранителен бленд  10 ml рол-он

Продуктов номер: 60209356

• Успокояващият аромат може да спомогне за 
предоставянето на комфорт, когато наистина Ви 
е нужен.

• Предоставя успокояващ ефект при масаж в 
стомашната област.

• Тъй като е разредено с фракционирано кокосово 
масло на dōTERRA, блендът е подходящ за деца и 
хора с чувствителна кожа.

• Лесен за нанасяне върху проблемните зони с 
помощта на рол-он апликатор.

ОПИСАНИЕ 
Хранителният бленд Tamer трябва винаги да Ви е под 
ръка, без значение дали сте в близост или далеч от дома. 
Tamer съдържа уникалните ползи на етерични масла от 
клас CPTG™, като сладка мента, японска мента и 
джинджифил в основа от фракционирано кокосово масло 
на dōTERRA. Смесени, маслата спомагат за облекчение 
след консумация на голямо количество храна. Като част 
от Колекция за деца на dōTERRA, Tamer е подходящ както 
за деца, така и за възрастни.

УПОТРЕБИ
• Винаги имайте хранителния бленд Tamer на 

разположение във Вашата чанта, куфарче или раницата 
на детето Ви, когато се нуждаете от облекчение в 
движение.

• Подходящо е и при пътувания със самолет или друг 
транспорт, предоставяйки навременна подкрепа при 
нужда.

• Нанесете по стомаха или ходилата след консумация на 
голямо количество храна.

• Усещате дискомфорт в стомаха? Използвайте Tamer, 
масажирайки стомашната област, за успокояващ ефект.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Ароматнол: Нанесете върху бижута за ароматерапия, 
естествен доломит или вулканичен камък-дифузер.

Локално: Нанесете върху желаната област. Да се 
употребява под надзора на възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пазете далеч от деца под 3 години. Възможна чувствителност 
на кожата. Ако сте под лекарско наблюдение, се 
консултирайте с Вашия лекар. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешната част на ушите и чувствителните зони.
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