
PRODUCT INFORMATIE

do-TERRA Salon Essentials®
HAARVERZORGINGS SYSTEEM 

P VERZACHTENDE CONDITIONER 
dōTERRA Salon Essentials verzachtende conditioner 
is een professionele formule van haarverzorgings 
middelen,, botanische extracten, en natuurlijke 
proteïnen die het haar volume en gezondheid 
geven. Het bevat ook een blend van CPTG® 
essentiële oliën speciaal geselecteerd om nieuw 
leven in het haar te brengen. Andere natuurlijke 
ingrediënten houden het haar sterk en gezond.
Nanotechnologie verzacht het haar en geeft een 
antistatisch effect waardoor het makkelijk te stijlen 
is , en een zachte uitstraling geeft.

WORTEL TOT PUNT SERUM 
dōTERRA Salon Essentials  wortel tot punt serum, is 
een salon professionele formule gecombineerd met 
essentiële oliën, en beschermende lipide, wat zorgt 
voor een gezond uitziende hoofdhuid, zacht en 
glimmend haar. De zorgvuldig gekozen CPTG® 
essentiële oliën Lavendel, Pepermunt, 
Marjolein,Cederhout,Lavandin, Rosemarijn, Niaouli 
en Eucalyptus zijn bekend om hun mogelijkheid de 
hoofdhuid te verjongen, ondersteunen en het 
aanzicht van gezond haar. Dit krachtige lichtgewicht 
serum geeft een uitstekende bescherming, het 
verzorgd het haar zonder dat het haar slap gaat 
hangen, noch laat het een olie residu achter.

GEZONDE GLANS GEL 
dōTERRA Salon Essentials gezonde glans gel , is een 
alles in een flexibele stevige styling, het beschermd en 
voedt , met als resultaat zacht en glanzend haar. 
Deze exclusieve formule beschermd bij warmte, is 
proteïne rijk, bevat Nano deeltjes die werken, het haar 
verzorgen en verzachten. Het geeft een lichte 
versteviging, en ondersteund perfect bij het stijlen van 
het haar.
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BESCHERMENDE SHAMPOO  
dōTERRA Salon Essentials beschermende shampoo 
is een professionele formule met een verkwikkende 
complex CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® 
essentiele ol ien, zachte reinigers, en botanische 
ingredienten die het haar er schoon en gezond laten 
uitzien. Een unieke combinatie van plantextracten, 
samen met de essentiële oliën, Wild Orange en 
Lime, verzorgd het een zacht schuimende reiniging 
verwijderd onzuiverheden in het haar en van de 
hoofdhuid. Maakt het haar zacht, glimmend en is 
licht voedend.

   


