Calmer™

Zklidňující Směs 10 ml Roll-on v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Zklidňující směs Calmer podporuje atmosféru klidu a míru,
chvíle před spaním promění v mírumilovný a potěšující
zážitek. Použití směsi Calmer na chodidla a zátylek pomůže
navodit pocit uvolnění. 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. Esenciální oleje
kananga a strom bódhi, jedinečné složení směsi Calmer,
podporují pocity uvolnění. Když vaše mysl i tělo potřebují
nabrat novou sílu, naneste Calmer na zápěstí, vdechujte a
odpočívejte.

POUŽITÍ
• Přejeďte kuličkou zezadu po šíji a po hrudi, abyste
navodili pocity klidu a ztišení.

Složení: esenciální oleje levandule, kananga, strom
bódhi a heřmánek římský v základu z
frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: sladká, květová, lehce dřevitá

• Večer naneste Calmer na zápěstí svého dítěte, směs
mu pomůže, aby pocítilo slastné uvolnění.
• Před spaním naneste na chodidla, pomůže vám to,
abyste se zklidnili a připravili na spánek.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje pozitivní a pokojnou náladu
• Přináší pocity zklidnění a uvolnění celého těla

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.
Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Calmer™

Zklidňující Směs 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

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.

Číslo dílu: 60208288

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Calmer PIP CS 060319

