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OPIS PRODUKTU
Serum do włosów dōTERRA Salon Essentials to najwyższej 
jakości formuła zawierająca olejki eteryczne i ochronne 
lipidy, które promują gładkie, lśniące włosy i zdrowo 
wyglądającą skórę głowy. Starannie dobrane olejki 
eteryczne CPTG z lawendy, mięty pieprzowej, majeranku, 
cedru wirginijskiego, lawendy wielkiej, rozmarynu, niaouli i 
eukaliptusa połączono ze sobą, by poprawić zdrowie 
włosów i skóry głowy. To lekkie serum o silnym działaniu 
zapewnia długotrwałą ochronę i nawilżenie bez obciążania 
włosów oraz bez pozostawiania tłustej powłoki.  

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować w ilości kilku kropli na czyste, wilgotne włosy w 
różnych miejscach głowy i delikatnie wmasować opuszkami 
palców. Aby uzyskać zdrowsze, gładsze włosy nałożyć na 
całe włosy, zwracając szczególną uwagę na końcówki.

Suszyć i ułożyć włosy jak zwykle.

SKŁADNIKI 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Lavendula angustifolia 
(lawenda), olejek eteryczny Mentha piperita (mięta 
pieprzowa), Cedrus atlantica (cedrowy) olejek eteryczny, 
Lavandula hybrida (Lavandin), olejek eteryczny, Origanum 
majorana (majeranek), olejek eteryczny, argania spinosa, 
olej z ziaren, plukenetia olej z nasion Volubilis, olej z nasion 
Limnanthes alba (Meadowfoam), olej z nasion Melaleuca 
quinquenervia (Niaouli), olejek eteryczny z Rosmarinus 
officinalus (rozmaryn), olej z eukaliptusa (eukaliptus), olej z 
nasion słonecznika (Helianthus annuus), askorbinian 
tetraetylodecylowy, tokoferol, odmiana Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) Ekstrakt z liści

dōTERRA Salon Essentials™

Serum do włosów

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Root to Tip Serum
30 ml

Numer produktu: 49050001
Cena wholesale: 30,00 € 
PV: 36,50 PV

• natychmiastowy zauważalny efekt, dzięki 
któremu włosy są gładsze i bardziej lśniące

• zapewnia nawilżenie i wartości odżywcze 
zarówno włosom, jak i skórze głowy

• przez głębokie odżywienie wspomaga i utrzymuje 
zdrową skórę głowy pozostawiając włosy miękkie, 
lśniące i jedwabiste

• pomaga poprawić wygląd zdrowych włosów, 
powodując mniejszy efekt rozdwojonych 
końcówek

STRONA INFORMACJI O PRODUKCIE


