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PRODUCTBESCHRIJVING
Of je nu dichtbij of ver van huis bent, de Tamer 
Spijsverterings Blend is een must-have blend om bij de 
hand te hebben! Tamer bevat de unieke voordelen van 
CPTG essentiële oliën zoals Groenemunt, Japanse 
Pepermunt en Gember in een basis van dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolile. Samen helpen deze oliën om 
comfort te bieden na het eten van een grote maaltijd. 
Tamer, onderdeel van de dōTERRA Kids Collection, is ideaal 
voor zowel kinderen als volwassenen.

TOEPASSINGEN
• Bewaar Tamer Spijsverterings Blend in je tas, koffer of 

rugzak van je kind

• Houd binnen handbereik tijdens het vliegen of reizen 
voor snelle, handige ondersteuning.

• Geniet van een kalmerende buikmassage met Tamer

GEBRUIKSAANWIJZING
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. 

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding 
geeft of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg 
dan eerst je arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant 
van de oren en gevoelige gebieden.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Kalmerend aroma kan helpen doelgerichte 
ondersteuning te bieden wanneer je die het meest 
nodig hebt.

• Biedt een verzachtend effect bij een buikmassage.

• Deze blend is verdund met dōTERRA 
Gefractioneerde Kokosolie, wat ‘m perfect maakt 
voor kinderen en iedereen met een gevoelige huid.

• Eenvoudig aan te brengen op de doelgebieden met 
de handige roller.
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Tamer™

Spijsverterings Blend  10 ml

Ingrediënten: Cocos nucifera (kokos) olie, Mentha 
spicata bloem/blad/stengelolie, Mentha canadensis 
blad/stengelolie, Zingiber officinale (gember) 
wortelolie, Piper nigrum (peper) fruitolie, 
Petroselinum crispum (peterselie) zaadolie, 
limoneen*

* Natuurlijke oliebestanddelen


