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• Осигурява незабавно подхранване, изглаждане 
и блясък

• Съдържа защитни липиди, които подхранват, 
овлажняват и предпазват косата и скалпа

• Дълбоко хидратира и улеснява разресването, 
оставяйки косата мека, блестяща и копринена

• Помага за подобряване на външния вид на 
здравата коса, което води до по-малко видими 
заплетени краища

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Серумът от корените до върха dōTERRA Salon Essentials 
е професионална формула, допълнена с етерични масла 
и защитни липиди, за да стимулира гладката, лъскава 
коса и здрав скалп. Внимателно избраните CPTG™ 
етерични масла от лавандула, мента, майорана, 
кедрово дърво, лавандин, розмарин, ниаули и евкалипт 
са известни със способността си да подхранват скалпа, 
като същевременно стимулират появата на здрава коса. 
Този мощен, лек серум осигурява по-голямо 
хидратиране, без да утежнява косата или да оставя 
мазни остатъци.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Нанесете няколко капки върху чиста, влажна коса на 
различни места на скалпа и леко масажирайте с 
върховете на пръстите. За по-здрава, гладка коса с 
блясък се нанася леко по дължината на косата, като се 
обръща специално внимание на краищата. 
Изсушавате и стилизирате, както обикновено. 

СЪСТАВКИ 
Циклопентазилоксан, Диметикон, етерично масло от 
лавандула (Lavendula angustifolia), етерично масло от 
мента (Mentha piperita) етерично масло от кедрово 
дърво (Cedrus atlantica), етерично масло от лавандин 
(Lavandula hybrida), етерично масло от майорана 
(Origanum majorana), арганово масло (Argania 
spinosa), масло от саша инчи (Plukenetia volubilis), 
масло от морска пяна (Limnanthes alba), етерично 
масло от ниаули (Melaleuca quinquenervia), етерично 
масло от розмарин (Rosmarinus officinalus), етерично 
масло от евкалипт (Eucalyptus globulus), масло от 
слънчоглед (Helianthus annuus), Тетрахексилдецил 
аскорбат, Токоферол, екстракт от листа на розмарин 
(Rosmarinus officinalis)

СТРАНИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

dōTERRA Salon Essentials™

Серум от корените до върха

Root to Tip Serum
30 ml

Номер на продукт: 49050001
Продажба на едро: 30,00 € 
Точки от продажби: 36,50 


