Calmer™

Mistura Relaxante Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Relaxante Calmer cria um ambiente sereno e um
sono tranquilo. A aplicação do Calmer na planta dos pés e
na nuca promove o relaxamento. 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. Os óleos essenciais de ilangue-ilangue e buddha
wood, exclusivos do Calmer, promovem o relaxamento.
Quando precisar de revigorar o corpo e a mente, aplique o
Calmer nos pulsos, respire fundo e relaxe.

UTILIZAÇÕES
• Aplique na nuca e no peito para obter um efeito
calmante.
• Aplique o Calmer nos pulsos da criança no final do dia
para promover o relaxamento.
Ingredientes: Óleos essenciais de lavanda, ilangueilangue, buddha wood e camomila romana numa
base de óleo de coco fracionado
Descrição Aromática: Doce, floral, ligeiramente
amadeirada

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Aplique na planta dos pés à hora de deitar para
relaxar antes de adormecer.

INDICAÇÕES DE USO
Uso aromático: aplicação em bijuteria difusora, dolomita
natural ou pedras de lava difusoras.

• Promove um estado de espírito calmo e positivo

Uso tópico: aplique na área desejada. Utilizar com a
supervisão de um adulto.

• Promove uma sensação de acalmia e
relaxamento em todo o corpo

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.
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