
BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN EN VOORDELEN

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Alle woorden met handelsmerken of geregistreerde handelsmerksymbolen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC. ©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Root To Tip Serum PIP NL  091720

PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Salon Haarserum is een professionele 
salonformule verrijkt met essentiële oliën en voedende 
lipiden voor glad, glanzend haar en een gezond uitziende 
hoofdhuid. De zorgvuldig gekozen CPTG™ essentiële oliën 
van lavendel, pepermunt, marjolein, cederhout, lavandin, 
rozemarijn, niaouli en eucalyptus staan bekend om hun 
vermogen om de hoofdhuid te verjongen en tegelijkertijd 
het haar er gezond uit te laten zien. Dit krachtige, lichte 
serum zorgt voor langdurige hydratatie zonder het haar te 
verzwaren of vettige restjes achter te laten.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Gebruik voor een zachte, zijdeachtige gloed het Haarserum 
dagelijks bij je normale haarverzorgingsroutine.

• Gebruik het serum op vochtig haar om het haar glad te 
maken en te verzorgen voordat je het gaat stylen.

• Gespleten punten? Gebruik dōTERRA Haarserum 
regelmatig om het aantal zichtbare gespleten 
haarpunten te verminderen.

• Wanneer je een bad hair day voelt aankomen, gebruik 
dan het Haarserum als acuut redmiddel voor dof, 
versleten haar.

• Combineer met andere producten van dōTERRA Salon 
Essentials om optimaal te profiteren van de voordelen.

VOORZICHTIG
Breng enkele druppels aan op vochtig haar in verschillende 
delen van de hoofdhuid en masseer licht in, met speciale 
aandacht voor de punten..

INGREDIËNTEN 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Lavandula angustifolia 
(lavendel) essentiële olie, Mentha piperita (pepermunt) 
essentiële olie, Argania spinosa pittenolie, Limnanthes alba 
(weideschuim) zaadolie, Cedrus atlantica houtolie, 
Lavandula hybrida essentiële olie, Origanum majorana 
(Marjolein) bladolie, Plukenetia volubilis zaadolie, 
Melaleuca quinquenervia bladolie, Rosmarinus O-cinalis 
(rozemarijn) bladolie, Eucalyptus globulus bladolie, 
Helianthus annuus (zonnebloem) zaadolie, tocoferol 
tetrahexyldecylascorbaat,  Rosmarinus O-cinalis 
(rozemarijn) bladextract, Limonene, Linalool.

• Zorgt voor directe verzorging, gladheid en glans.

• Bevat beschermende lipiden om het haar en de 
hoofdhuid te voeden en te hydrateren.

• Biedt diepe verzorging en onderhoudt het 
haaroppervlak, waardoor het haar zacht, glanzend 
en zijdezacht wordt.

• Laat het haar er gezond uitzien, wat resulteert in 
minder zichtbare gespleten haarpunten.
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