dōTERRA Calmer®
Mix Calmante 10 ml Roll-on

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Calmer Mix promove uma atmosfera serena,
permitindo que a hora de dormir seja uma experiência
tranquila e aconchegante. Quando as tensões estiverem
elevadas, sua aplicação na planta dos pés e na nuca ajuda a
criar um ambiente sem estresse. O dōTERRA Calmer pode
ser usado como parte de seu ritual noturno, pois a
combinação, em um método conveniente de aplicação, dos
óleos essenciais de Lavanda, Cananga, Buddha Wood e
Camomila-Romana junto com os benefícios hidratantes do
Óleo de Coco Fracionado, oferece propriedades calmantes.
Os óleos essenciais de Cananga e Buddha Wood, únicos
nesse mix, promovem sentimentos de relaxamento,
reduzindo sentimentos ocasionais de estresse e ansiedade.
Aplique o dōTERRA Calmer nos punhos, respire e relaxe para
restaurar o corpo e a mente.

USOS
Aplicação:
Ingredientes: Óleos essenciais de Lavanda,
Cananga, Buddha Wood e Camomila Romana em
uma base de Óleo de Coco Fracionado
Descrição Aromática: Doce, floral, levemente
amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aplique na nuca e no peito para ajudar a promover um
sono calmo e tranquilo.
• No final do dia, aplique dōTERRA Calmer nos punhos de
seus pequenos para ajudar a diminuir preocupações e
acalmar a agitação.
• Aplique na planta dos pés para ajudar você a relaxar na
hora de dormir.

MODO DE USAR

• Cria uma atmosfera relaxante na hora de dormir.

Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

• Aroma relaxante e positivo.

PRECAUÇÕES

• Promove um ambiente relaxante.

Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças.
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis.
Dilua com dōTERRA® Óleo de Coco Fracionado para
minimizar qualquer sensibilidade da pele. Em caso de
contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em
abundância e procure um médico. Não use se a pele
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o
uso e procure orientação médica. Conserve o produto
fechado, ao abrigo da luz e do calor excessivo. Uso externo.
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