
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  DA EU ClaryCalmTM PIP  220422Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC

PRIMÆRE FORDELE

• ClaryCalm er specielt designet til kvinder og til at 
hjælpe med at balancere humøret og lindre stærke 
følelser i løbet af måneden.

• Giver en kølende fornemmelse, når den påføres 
udvortes på huden.

• ClaryCalm kan bruges til at afbalancere følelser.

ClaryCalm™

Æterisk Olieblanding 10 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
ClaryCalm™ giver dig en beroligende, lindrende virkning ved 
påføring på huden og balancerer humøret i løbet af 
måneden. ClaryCalm er en udvortes blanding af 
muskatsalvie, lavendel, bergamot, romersk kamille, 
cedertræ, ylang ylang, geranium, fennikel, gulerodsfrø, 
palmarosa og vitex og giver en kølende effekt på huden, 
samt hjælper med at lindre og balancere stærke følelser. 

ANVENDELSER
• Påfør ClaryCalm i ophedede øjeblikke for at få en 

kølende og beroligende effekt.

• Påføres på maven for en beroligende massage,  
der giver lindring.

• Kom den under fødderne for at hjælpe med at balancere 
følelser i løbet af måneden.

• Hav den i din taske eller på dit natbord for nem og 
praktisk brug.

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og hudpleje eller massage.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn.  
Hvis du er gravid, ammer eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
øre og følsomme områder. Undgå sollys og UV-stråler i 
mindst 12 timer efter påføring.

Ingredienser: Salvia sclarea (salvie) olie, Lavandula 
angustifolia (lavendel) olie, Citrus aurantium bergamia 
(bergamot) olie af skal, Anthemis nobilis olie fra 
blomsten, Cananga odorata blomsterolie, Juniperus 
virginiana olie, Pelargonium graveolens olie, Foeniculum 
vulgare (fennikel) olie, Daucus carota sativa (gulerod) 
olie fra kernen, Cymbopogon martini olie, Vitex agnus-
castus frugtolie, linalool*, limonen*, geraniol*, 
citronellol*, benzylbenzoat*, benzylsalicylat*.

*Naturligt forekommende olieforbindelser


