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dōTERRA Salon Essentials™ 
Ser de la rădăcină până la vârfuri

DESCRIEREA PRODUSULUI
Serul de la rădăcină până la vârfuri dōTERRA Salon 
Essentials™ este o formulă profesională, infuzată cu uleiuri 
esenţiale, bogată în lipide, care lasă părul moale, 
strălucitor şi menţine sănătatea pielii capului. Uleiurile 
esenţiale CPTG™ de levănţică, mentă, măghiran, cedru, 
lavandin, rozmarin, niaouli şi eucalipt, alese cu grijă, sunt 
cunoscute pentru proprietăţile lor de a revitaliza pielea 
capului în timp ce menţin aspectul sănătos al părului. 
Acest ser uşor, dar cu efect puternic, hidratează pe timp 
îndelungat fără să încarce părul şi fără să lase reziduuri 
de grăsime. 

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplicaţi câteva picături pe părul curat şi umed, în diferite 
locuri de pe pielea capului şi masaţi uşor cu vârfurile 
degetelor. Pentru un aspect sănătos şi neted al părului 
aplicaţi uşor prin păr şi acordaţi atenţie mai mare la vârfuri. 
Uscaţi şi aranjaţi ca de obicei.

INGREDIENTE
Ciclopentasiloxan, dimeticonă, ulei esenţial de levănţică 
(Lavendula angustifolia), ulei esenţial de mentă (Mentha 
piperita), ulei esenţial de cedru (Cedrus atlantica), ulei 
esenţial de lavandin (Lavandula hybrida), ulei esenţial de 
măghiran (Origanum majorana), ulei din sămânţă de argan 
(Argania spinosa), ulei din sămânţă de Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis), ulei din sămânţă de Meadowfoam 
(Limnanthes alba), ulei esenţial de Niaouli (Melaleuca 
quinquenervia), ulei esenţial de rozmarin (Rosmarinus 
officinalus), ulei esenţial de eucalipt (Eucalyptus globulus), 
ulei din sămânţă de floarea soarelui (Helianthus annuus), 
ascorbat de tetrahexildecil, tocoferol, extract din frunză de 
rozmarin (Rosmarinus officinalis) 

BENEFICII PRIMARE

Root to Tip Serum
30 ml

Numărul de catalog: 49050001
Preţ de membru: 30,00 €  
PV: 36,50

• Are acţiune emolientă rapidă, lasă părul moale 
şi strălucitor

• Conţine lipide protectoare care hrănesc şi 
hidratează părul şi pielea capului

• Acţionează ca balsam în profunzime şi uşurează 
modelarea suprafeţei părului, lăsându-l moale, 
strălucitor şi mătăsos 

• Ajută la îmbunătăţirea aspectului sănătos al părului, 
prin urmare vor apărea mai puţine fire despicate


