Calmer™

Beroligende blanding 10 ml roll on
PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
Calmer Restful Blend gir følelsen av en rolig og avslappet
atmosfære, og tiden før du går til sengs føles fredfylt og
god. Påfør Calmer under føttene og i nakken for en
avslappet og rolig følelse. Ved å kombinere eteriske oljer
med beroligende egenskaper slik som Lavender, Cananga,
Buddha Wood og Roman Chamomile på en praktisk og
trygg måte, sammen med de fuktgivende egenskapene fra
fraksjonert kokosolje, kan Calmer brukes som en del av ditt
kveldsrituale. Eteriske oljer fra Cananga og Buddha Wood
er unike for Calmer, og fremmer en avslappet følelse.
Når du føler det er på tide å gi kropp og sjel en pause, kan
du ha Calmer på håndleddene, puste ut, og slappe av.

BRUKSMÅTER
• Påfør i nakken og på brystet for å fremme beroligende
og lindrende følelser.

Ingredienser: Eteriske oljer fra Lavender,
Cananga, Buddha Wood, og Roman Chamomile i
en base av fraksjonert kokosolje
Aromatisk karakteristikk: Søt, blomsteraktig,
mykt treaktig

HOVEDFORDELER
• Fremmer en følelse av en positiv og rolig
sinnsstemning

• Ha Calmer på håndleddene til barnet ditt ved leggetid,
for å gi en følelse av ro og avslapning.
• Påfør under fotbladene ved leggetid, for å roe ned og
koble av før du skal sove.

BRUKSANVISNING
Aromatisk bruk: Brukes på diffuser-smykker, naturlig
dolomitt eller duftspredende lavastein.
Utvortes bruk: Bruk på ønsket område. Til barn/unge brukes med tilsyn av voksne.

• Gir en mild og avslappende følelse i hele kroppen

FORHOLDSREGLER

Calmer™

Holdes utenfor rekkevidde til barn under 3 år.
Mulig hudsensitivitet. Konsulter din lege om du tar
medisiner eller er under annen behandling. Unngå kontakt
med øyne, det indre øret, munn og sensitive områder.

Beroligende blanding 10 ml roll on

Artikkelnummer: 60208288

Alle ord som etterfølges av symbol for varemerke eller registrert varemerke er varemerker eller registrerte varemerker som eies av dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Calmer PIP NO 061219

