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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Quer esteja perto ou longe de casa, a Mistura Digestiva 
Tamer é uma mistura obrigatória que deve ter à mão!  
A mistura Tamer contém os benefícios únicos dos óleos 
essenciais CPTG, como Hortelã, Hortelã-Pimenta Japonesa 
e Gengibre, numa base de Óleo de Coco Fracionado 
dōTERRA. Em conjunto, estes óleos ajudam a confortar 
após uma refeição grande ou pesada. Parte integrante da 
Coleção dōTERRA Kids, a Tamer é ideal tanto para 
crianças, como para adultos.

UTILIZAÇÕES
• Leve a Mistura Digestiva Tamer na bolsa, na pasta ou na 

mochila da criança.

• Mantenha à mão durante um voo ou uma viagem para 
um apoio prático de imediato.

• Desfrute de uma massagem abdominal calmante com  
a Tamer.

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. 
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Tamer™

Mistura digestiva  10 ml

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• O aroma calmante pode contribuir para um 
conforto direcionado quando mais precisar.

• Proporciona uma mensagem abdominal calmante.

• Diluída com Óleo de Coco Fracionado dōTERRA,  
o que torna esta mistura ideal para crianças e 
pessoas com pele sensível.

• Aplique facilmente nas áreas pretendidas com  
o prático aplicador roll-on.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo 
de Caule/Folha/Flor de Mentha Spicata, Óleo de 
Folha/Caule de Mentha Canadensis, Óleo de Raiz 
de Zingiber Officinale (Gengibre), Óleo de Fruta de 
Piper Nigrum (Pimenta), Óleo de Semente de 
Petroselinum Crispum (Salsa), Limoneno*

*Compostos de óleo naturais.


