Calmer™

Mešanica za počitek 10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Mešanica Calmer za počitek spodbuja mirno vzdušje in čas
za spanje spremeni v mirno in dobrodošlo izkušnjo. S
pomočjo valjčka nanesite mešanico Calmer na podplate in
tilnik, kar vas bo resnično pomirilo. S kombinacijo
pomirjujočih značilnosti eteričnih olj kamilice, kanange,
lesa Buda in rimske kamilice s priročnim in varnim
postopkom nanosa in ugodnosti vlaženja kože, ki jih nudi
frakcionirano kokosovo olje, je lahko mešanica Calmer del
vaše večerne rutine. Eterični olji kanange in lesa Buda, ki
sta edinstveni sestavini mešanice Calmer, vam pomagata
pri spodbujanju občutka sprostitve. Ko je čas za sprostitev
telesa in duha, mešanico Calmer nanesite na zapestja,
vdihnite in se sprostite.

UPORABA
• Z valjčkom jo nanesite na tilnik in prsni koš in tako
spodbudite občutek mirnosti in pomirjenosti.

Sestavine: Eterična olja sivke, kanange, lesa Buda in
rimske kamilice na osnovi frakcioniranega
kokosovega olja
Opis Arome: Sladka, cvetlična, mehka, lesna

• Mešanico Calmer ob koncu dneva nanesite na zapestja
vaših otrok in zagotovila jim bo sproščen občutek.
• Nanesite jo na stopala, ko je čas za spanje, da vam bo
pomagala pri sproščanju pred spanjem.

NAVODILA ZA UPORABO

GLAVNI UČINKI
• Spodbuja pozitivno in mirno razpoloženje
• Spodbuja občutek miru in sproščenosti po vsem
telesu

Calmer™

Aromatična uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni
dolomit ali difuzne kamne iz lave.
Topična uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi,
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.
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