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HLAVNÍ VÝHODY

Calmer™

Zklidňující směs 10 ml
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny

Složení: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej z květů/
listů/stonku Lavandula angustifolia (levandule), olej 
z květů Cananga odorata, olej ze dřeva Eremophila 
mitchellii, olej z květů/listů/stonku Anthemis nobilis, 
linalool,* benzyl benzoát*

• Přináší pocity zklidnění a uvolnění celého těla 
a podporuje atmosféru klidu a míru.

• Pomůže vám uvolnit se před spaním, vytvořit 
odpočinkovou atmosféru a podpořit dobrou náladu.

• Obsahuje zklidňující esenciální oleje, jako je 
Levandule, Kananga, Strom bódhi a Heřmánek 
římský, v základu z frakcionovaného kokosového 
oleje.

POPIS PRODUKTU
Zklidňující směs Calmer, která je součástí kolekce pro děti 
dōTERRA, podporuje atmosféru klidu a míru a napomáhá 
tomu, aby chvíle před spaním byly mírumilovným 
a potěšujícím zážitkem. Směs Calmer, kombinace 
zklidňujících účinků esenciálních olejů levandule, kananga, 
strom bódhi a heřmánek římský v pohodlné a bezpečné 
formě podání společně s přínosnými hydratačními 
vlastnostmi frakcionovaného esenciálního oleje, se může 
stát součástí vašeho večerního rituálu. Když je načase se 
osvěžit, naneste, vdechujte a odpočívejte.

POUŽITÍ
• Naneste kuličkovým aplikátorem, abyste podpořili pocity 

klidu a míru.

• Naneste směs Calmer pro zachování klidu po celý den.

• Večer naneste na zápěstí svého dítěte, směs mu 
pomůže, aby se uvolnilo a zrelaxovalo.

• Když je čas se uvolnit před spaním, naneste na pokožku 
svého dítěte, a vytvořte tak pozitivní rituál pro čas 
odchodu do postele.

• Lahvičku směsi Calmer noste vždy ve své tašce, aby byla 
připravena k snadnému a praktickému použití, kdykoli 
budete potřebovat dostat své pocity do rovnováhy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pouze k použití na pokožku. Naneste kuličkovým 
aplikátorem na pokožku jako parfém a pro péči o pokožku 
nebo masáž. Určeno k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ 
Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke 
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli 
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima, 
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce. 


