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TERMÉKLEÍRÁS 
Az esszenciális olajokkal és tápláló lipidekkel gazdagított 
dōTERRA Salon EssentialsTM gyökértől hajvégig ápoló 
szérum egy professzionális formula, amely a hajat simává 
és fényessé, a fejbőrt pedig egészséges kinézetűvé 
varázsolja. A gondosan kiválasztott, CPTG™ minősítésű 
levendula, borsmenta, majoránna, vörös cédrus, angol 
levendula, rozmaring, niaouli és eukaliptusz esszenciális 
olajok arról ismertek, hogy megfi atalítják a fejbőrt, és 
egészséges megjelenésűvé teszik a hajat. A hatékony, 
könnyed szérum hosszan tartó hidratáltságot biztosít 
anélkül, hogy elnehezítené a hajat, vagy zsíros maradványt 
hagyna maga után.

HASZNÁLATI MÓDOK

• Használja naponta a gyökértől hajvégig ápoló 
szérumot megszokott hajápolási rutinja során a lágy, 
selymes ragyogásért.

• Alkalmazza nedves hajon formázás előtt, hogy haja 
sima és kondicionált legyen.

• Töredezett hajvégek? Használja rendszeresen a 
dōTERRA gyökértől hajvégig ápoló szérumot, hogy 
csökkentse a látható töredezett hajvégek számát.

• Ha érezhetően kócos nap vár Önre, használja a gyökértől 
hajvégig ápoló szérumot, hogy azonnali gyorssegélyt 
kapjon a fakó, lestrapált kinézetű haj ellen.

• Alkalmazza a többi dōTERRA Salon Essentials termékkel 
együtt, hogy valamennyi jótékony hatást kiélvezhesse.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vigyen fel néhány cseppet nedves hajra a fejbőr különböző 
részein, és fi noman masszírozza be, különös tekintettel 
a hajvégekre.

ÖSSZETEVŐK 
ciklopentasziloxán, dimetikon, Lavandula angustifolia 
(levendula) olaja, Mentha piperita (borsmenta) olaj, Argania 
spinosa magjából kivont olaj, Limnanthes alba (fehér 
tajtékvirág) magjából kivont olaj, Cedrus atlantica törzséből 
kivont olaj, Lavandula hybrida olaja, Origanum majorana 
leveléből kivont olaj, Plukenetia volubilis magjából kivont 
olaj, Melaleuca quinquenervia leveléből kivont olaj, 
Rosmarinus offi cinalis (rozmaring) leveléből kivont olaj, 
Eucalyptus globulus leveléből kivont olaj, Helianthus 
annuus (napraforgó) magjából kivont olaj, tokoferol, tetra-
hexil-decil-aszkorbát, Rosmarinus Offi cinalis (rozmaring) 
leveléből kivont olaj, limonén, linalol

• Azonnali kondicionálást, simaságot 
és fényt ad a hajnak.

• A hajat és a fejbőrt tápláló és hidratáló 
védőlipideket tartalmaz.

• Mélyen hidratál, és a hajszálak felületi ápolásáról 
is gondoskodik, ezáltal puhává, fényessé és 
selymessé varázsolja a hajat.

• Elősegíti a haj egészséges megjelenését, ami 
kevesebb látható töredezett hajvéget eredményez.

dōTERRA Salon Essentials™

gyökértől hajvégig hajápoló szérum


