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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Calmer™

Mistura Relaxante 10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 

PRODUTO

*Compostos de óleo naturais.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo 
de Caule/Folha/Flor de Lavandula Angustifolia 
(Lavanda), Óleo de Flor de Cananga Odorata, Óleo 
de Madeira de Eremophila Mitchellii, Óleo de Caule/
Folha/Flor de Anthemis Nobilis, Linalol*, Benzoato 
de benzil*

• Promove uma sensação calmante e relaxante em 
todo o corpo e um ambiente sereno.

• Ajuda a relaxar antes de adormecer, a criar um 
ambiente sereno e a promover o bom humor.

• Com óleos essenciais calmantes como Lavanda, 
Cananga, Buddha Wood e Camomila Romana 
numa base de Óleo de Coco Fracionado.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Parte do kit Coleção dōTERRA kids, a Mistura Relaxante 
Calmer promove um ambiente sereno e permite um  
sono tranquilo. Combinando as propriedades calmantes 
dos óleos essenciais de Lavanda, Ilangue-Ilangue, Buddha 
Wood e Camomila Romana num método de aplicação 
prático e seguro, juntamente com as propriedades 
hidratantes para a pele do Óleo de Coco Fracionado, o 
Calmer pode ser utilizado na sua rotina da noite. Quando 
precisar de revigorar, aplique, respire e relaxe.

UTILIZAÇÕES
• Aplique para promover uma sensação de calma e 

tranquilidade.

• Aplique a mistura Calmer para promover uma sensação 
de tranquilidade ao longo do dia.

• Aplique nos pulsos do seu filho no final do dia para 
acalmar e relaxar.

• Aplique na planta dos pés do seu filho quando chegar o 
momento de relaxar para criar um ritual positivo na hora 
de dormir.

• Mantenha um frasco da mistura Calmer na carteira para 
uma utilização fácil e prática sempre que precisar de 
equilibrar as emoções.

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para perfumar, 
cuidar ou massajar. Utilizar com a supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis. 


