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PODSTAWOWE KORZYŚCI:

Calmer™

Mieszanka uspokajająca 10 ml
KARTA PRODUKTU

* Naturalnie występujące związki oleju.

Składniki: Olejek z kokosa (Cocos nucifera), olejek z 
kwiatów/liści/łodyg lawendy (Lavandula 
angustifolia), olejek z kwiatów jagodlinu (Cananga 
odorata), olejek z drewna drzewa Buddy (Eremophila 
mitchellii), olejek z kwiatów/liści/łodyg rumianku 
rzymskiego (Anthemis aobilis), linalol,* benzoesan 
benzylu*.

• Działa kojąco i odprężająco na całe ciało oraz 
sprzyja błogiemu nastrojowi.

• Pomaga się rozluźnić przed snem, stworzyć 
spokojną atmosferę, a także potęguje dobry 
nastrój.

• Zawiera kojące olejki eteryczne z lawendy, 
jagodlinu, drzewa Buddy i rumianku rzymskiego 
na bazie frakcjonowanego oleju kokosowego.

OPIS PRODUKTU
Częścią zestawu dōTERRA dla dzieci jest mieszanka 
uspokajająca Calmer, która wprowadza pogodną atmosferę, 
pomaga się wyciszyć oraz odprężyć przed snem. Produkt 
łączy w sobie uspokajające właściwości olejków z lawendy, 
jagodlinu, drzewa Buddy oraz rumianku rzymskiego; jest 
wygodny oraz bezpieczny w stosowaniu, a dzięki 
właściwościom frakcjonowanego oleju kokosowego nawilża 
skórę, przez co mieszankę Calmer można stosować co 
wieczór przed snem. Kiedy poczujesz ochotę na odświeżenie, 
zastosuj mieszankę, odetchnij i zrelaksuj się.

UŻYCIE
• Wetrzyj, aby zapewnić sobie uczucie spokoju i odprężenia.

• Stosuj mieszankę Calmer, aby zapewnić sobie uczucie 
spokoju przez cały dzień.

• Wieczorem wetrzyj w nadgarstki swojego dziecka, by 
poczuło się odprężone i zrelaksowane.

• Stosuj u dziecka, gdy przychodzi czas na odprężenie i 
stworzenie spokojnej atmosfery przed snem.

• Włóż do torebki buteleczkę mieszanki Calmer, aby w 
łatwy i wygodny sposób dbać o równowagę emocjonalną.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj aplikatora z kulką, 
który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję i masuje skórę. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGI 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami. 


