
KARTA PRODUKTU

Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi dōTERRA Holdings, LLC

Tamer™
Mieszanka na trawienie 
z kulką o pojemności  10 ml

Nr Partii: 60209356

OPIS PRODUKTU
Niezależnie od tego, czy jesteś blisko czy daleko od domu, 
Mieszankę na trawienie Tamer zawsze warto mieć przy 
sobie! Mieszanka Tamer zawiera wyjątkowe olejki eteryczne 
CPTG™ z mięty zielonej, mięty kanadyjskiej i imbiru na 
bazie z frakcjonowanego oleju kokosowego dōTERRA. W 
połączeniu olejki te zapewniają komfort po obfitym posiłku. 
Mieszanka Tamer, wchodzącą w skład Kolekcji dla dzieci od 
dōTERRA, jest idealna zarówno dla młodszych, jak i starszych. 

ZASTOSOWANIA
• Schowaj Mieszankę na trawienie Tamer do torebki, teczki 

lub dziecięcego plecaka, aby w razie potrzeby żołądek 
mógł poczuć ulgę.

• W podróży miej ją zawsze pod ręką, aby móc z niej 
skorzystać szybko i wygodnie.

• Wmasuj w brzuch lub stopy po zjedzeniu obfitego posiłku.

• Dolegliwości żołądkowe? Ciesz się kojącym masażem 
brzucha z mieszanką Tamer. 

SPOSÓB UŻYCIA
Aromatyczne: Rozetrzyj na biżuterii do aromaterapii, 
naturalnym dolomicie lub dyfuzorze z kamienia 
wulkanicznego.

Miejscowe: Nałożyć na wybrany obszar. Produkt 
przeznaczony do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej. 

UWAGA 
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. 

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Opis aromatu: korzenny, słodki, miętowy

• Łagodzący aromat pomoże zapewnić uczucie 
komfortu wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

• Zapewnia kojący masaż brzucha.

• Mieszanka została rozcieńczona we 
frakcjonowanym oleju kokosowym dōTERRA, dzięki 
czemu jest idealna dla dzieci i osób o wrażliwej 
skórze.

• Z łatwością stosuj na wybrane miejsca za pomocą 
wygodnego aplikatora w kulce. 
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