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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Gir beroligende og avslappende følelser i hele 
kroppen og fremmer en rolig atmosfære.

• Bidrar til en avslappende følelse før du går i dvale 
og skaper en avslappende atmosfære og fremmer 
et positivt humør.

• Inkluderer beroligende eteriske oljer som 
Lavender, Cananga, Buddha Wood og Roman 
Chamomile i en base av Fractionated Coconut Oil.

PRODUKT BESKRIVELSE 
Calmer Beroligende-blanding er en del av dōTERRA Kids 
Collention kit og fremmer en rolig atmosfære som hjelper 
sengetid til å bli en fremdeles opplevelse. Calmer 
kombinerer de beroligende egenskapene til Lavender, 
Cananga, Buddha Wood og Roman Chamomile eteriske 
oljer i en praktisk og sikker leveringsmetode sammen med 
de hudfuktende fordelene med Fractionated Coconut Oil og 
kan brukes som en del av ditt nattlige ritual. Når det er på 
tide å forfriske, påfør, puste og slapp av.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør for å fremme følelser av ro og fredlig humør. 

• Bruk Calmer for å oppmuntre til ro hele dagen.

• Påfør på barnets håndledd på slutten av dagen for å roe 
ned og slappe av.

• Påfør på barnet ditt når det er på tide å avvikle for å 
bidra til å skape et positivt sengetidsritual.

• Oppbevar en flaske Calmer i vesken for enkel og praktisk 
bruk når du trenger å balansere følelsene dine.

BRUKSANVISNING
Kun for utvortes bruk. Påfør på huden for å farfymere, pleie 
eller massere. Beregnet for bruk under tilsyn av en voken 
person.

FORHOLDSREGLER 
Oppbevares utilgjengelig for barn under 3. Hudirritasjon 
kan forekomme. Rådfør deg med legen din hvis du får 
behandling av lege. Unngå kontakt med øyne, de indre 
delene av øret, munn og sensitive områder.

Beroligende-blanding  10 ml

Ingredienser: Cocos Nucifera (kokosnøtt) olje, 
Lavandula Angustifolia (lavendel) blomst / blad / 
stammeolje, Cananga Odorata blomsterolje, 
Eremophila Mitchellii treolje, Anthemis Nobilis Flower 
/ Leaf / Stem Oil, Linalool, * Benzyl Benzoate *

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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