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UHLADZUJÚCI KONDICIONÉR
dōTERRA Salon Essentials uhladzujúci kondicionér
je profesionálny výrobok s vyživujúcimi hydratačnými
látkami, rastlinnými výťažkami a prírodnými
proteínmi, ktoré zanechávajú Vaše vlasy žiarivé a
zdravé. Taktiež obsahuje originálnu zmes CPTG®
esenciálnych olejov, ktoré boli vybrané za účelom
oživenia vlasov. Ďalšie prírodné zložky prepožičiavajú
Vašim vlasom silný a zdravý vzhľad. Nanotechnológia
vyhladzuje vlasy a má antistatické účinky, ktoré
udržia vlasy zarovnané počas stylingu pre uhladený
výzor.

Certified Pure
Therapeutic Grade®

OCHRANNÝ ŠAMPÓN
dōTERRA Salon Essentials ochranný šampón je
profesionálny výrobok s povzbudzujúcim komplexom
esenciálnych olejov kvality CPTG Certifikovanej čistej
terapeutickej triedy®, jemných čistiacich látok a
rastlinných zložiek, ktoré udržiavajú vlasy čisté a
zdravé. Jedinečná kombinácia rastlinných výťažkov
spolu s esenciálnymi olejmi z divokého pomaranča
a limetky prináša jemné penivé a čistiace účinky,
aby tak odstránila nečistoty usadené na vlasoch a
pokožke hlavy. Jemné hydratačné látky zanechávajú
vlasy hebké a lesklé ako z kaderníctva.

dōTERRA systém starostlivosti
o vlasy Salon Essentials
4 výrobky

SÉRUM OD KORIENKOV PO KONČEKY
dōTERRA Salon Essentials sérum od korienkov po
končeky je profesionálny výrobok s obsahom
esenciálnych olejov a ochranných lipidov pre hladké
a lesklé vlasy a zdravo vyzerajúcu vlasovú pokožku.
Dôkladne vybrané esenciálne oleje CPTG® kvality z
levandule, mäty, majoránu, cédrového dreva,
lavandínu, rozmarínu, niaouli a eukalyptu sú známe
vďaka svojej schopnosti omladiť vlasovú pokožku a
podporiť zdravý vzhľad vlasov. Toto účinné, ľahké
sérum poskytuje predĺženú ochranu a hydratáciu
bez toho, aby zaťažilo vlasy alebo za sebou
zanechalo olejovú vrstvu.

GLAZÚRA PRE ZDRAVÚ FIXÁCIU VLASOV
dōTERRA Salon Essentials glazúra pre zdravú fixáciu
vlasov je viacúčelový stylingový výrobok pre flexibilnú
fixáciu vlasov, ktorý vlasy ochraňuje, vyživuje a
posilňuje, aby boli hladké a lesklé. Tento výnimočný
výrobok tiež poskytuje ochranu pred teplom a vďaka
nanočasticiam bohatým na proteíny zlepšuje
hydratáciu a hebkosť. Jemná fixácia dokonale
podporuje nádherne upravené vlasy.

Kód produktu: 36280001
Veľkoobchodná cena: 72,50 €
PV: 76
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