
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОПИСАНИЕ 
Шампоанът за бебета за коса и тяло на dōTERRA е 
безопасен и ефикасен начин да почистите своето бебе от 
глава до малките им петички. Този пенлив и недразнещ 
очите шампоан комбинира прости и нежни съставки, 
които подхранват и хидратират кожата дори и след 
измиване. Успокояващ бленд от ванилов екстракт с 
етерични масла клас CPTG™ от лавандула и римска лайка 
оставят по бебетата, прохождащите деца и дори по-
големите деца тази лека миризма на новородено. 
Разработени с удобна и лесна за ползване помпа, 
шампоанът за бебета за коса и тяло на dōTERRA прави 
къпането лесно и просто, за да имате повече време 
върху плискането във ваната с Вашите малчугани.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Изпомпайте няколко дози върху ръцете или кърпа и 
нанесете върху хората и тялото. Насапунисайте и 
изплакнете обилно. Достатъчно нежен за ежедневна 
употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Само за външна употреба. Ако се появи дразнене, 
спрете употребата. Да се употребява под надзора на 
възрастни.

СЪСТАВКИ 
вода (Aqua), натриев лаурилглюкозид хидроксипропилсулфонат, 
каприлил/каприл глюкозид, глицерин, фенетил алкохол 
Плодов екстракт от Pyrus malus (ябълка), натриев хлорид, 
каприлхидроксаминова киселина, натриев фитат, масло 
от Lavandula angustifolia (лавандула), масло от цветовете 
на Anthemis nobilis, лимонена киселина, екстракт от 
плодовете наVanilla planifolia, масло от Butyrospermum 
parkii (шеа) Линалол, Лимонен

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ПОЛЗИ

• Съдържа успокояващ бленд от ванилов екстракт 
с клас CPTG™ етерични масла от лавандула и 
римска лайка.

• Суровото масло от шеа Muyao от Източна Африка 
спомага за дълбокото хидратиране на кожата.

• Простите и нежни съставки имат почистващи 
свойства без да нарушават естествения баланс 
на кожата.

• Не дразни очите.
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