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PRODUCTBESCHRIJVING
Als onderdeel van de dōTERRA Kids Collection Kit, bevordert
Calmer Rustgevende Blend een serene sfeer en zorgt het
ervoor dat bedtijd een rustige en aangename ervaring wordt.
Vanwege de gecombineerde kalmerende eigenschappen van
essentiële oliën uit Lavendel, Cananga, Boeddha Hout en
Romeinse Kamille gevat in een handige en veilige applicator
samen met de vochtingbrengende kwaliteiten van
Gefractioneerde Kokosolie, kan Calmer gebruikt worden als
onderdeel van je nachtritueel. Breng aan, adem en ontspan
wanneer het tijd wordt om op te frissen.

GEBRUIK
• Breng aan voor een kalmerend en vredig effect.
• Breng Calmer aan om rust te bevorderen gedurende
de dag.

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Olie uit de
bloemen/blaadjes/stelen van Lavandula Angustifolia
(Lavendel), Cananga Odorata Bloemenolie,
Eremophila Mitchellii Houtolie, Olie uit de bloemen/
blaadjes/stelen van Anthemis Nobilis, Linalool,*
Benzyl Benzoate*

PRIMAIRE VOORDELEN
• Calmer is geformuleerd om het gevoel van
spanning te verminderen en de rust gedurende
de dag te bevorderen.
• Zorgt voor kalmerende en ontspannende
gevoelens in het lichaam en bevordert een serene
atmosfeer.

• Breng bij je kind aan wanneer het tijd is om te
ontspannen en creëer een positief ritueel voor
het slapengaan.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan op de huid
als parfum of huidverzorging of gebruik voor een massage.
Uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Indien je onder
behandeling bent van een arts, raadpleeg dan eerst jouw
arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren,
mond en gevoelige gebieden.

• Helpt om tot rust te komen voor het slapen gaan,
een rustgevende sfeer te creëren en een positief
humeur te bevorderen.
• Bevat de verzachtende essentiële oliën Lavendel,
Cananga, Buddah Wood en Romeinse Kamille in
een basis van Gefractioneerde Kokosolie.
• Calmer biedt een natuurlijke manier om je
lichaam en geest te herstellen.

* Natuurlijke oliebestanddelen
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