
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Можете да имате невероятни дни за Вашата коса, всеки 
ден, без значение от предизвикателствата за косата Ви. 
doTERRA Daily Conditioner (ежедневен балсам) е лек, като 
поддържа косата гладка и здрава. Подкрепящ и 
подхранващ, той е полезен за всички типове коса. 
Формулата помага за запазване на добрия вид на цвета 
без сулфати, силикони, фталати и парабени. Обогатен с 
освежаващи етерични масла от Peppermint (Лютива 
мента), Eucalyptus (Евкалипт), Tea Tree (чаено дърво) и 
Spearmint (Сладка мента) от клас CPTG™, doTERRA Daily 
Conditioner (ежедневен балсам) допълва Вашата рутината 
си за грижа за косата на doTERRA.

УПОТРЕБИ

• Използвайте според указанията всеки ден, за да 
подкрепите и поддържате оптимална грижа за косата.

• Постигнете желаните резултати, като използвате след 
dōTERRA™ Protecting Shampoo (предпазващ шампоан).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
След измиване с шампоан, нанесете балсам върху косата, 
като се фокусирате върху средната дължина и краищата. 
Изчакайте една минута. Изплакнете старателно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Избягвайте контакт с очите. Само за външна употреба. Ако 
се появи дразнене, прекратете употребата. Пазете далеч от 
деца. 

СЪСТАВКИ 
Вода (Aqua), цетеарилов алкохол, глицерил стеарат, масло от 
Cocos Nucifera (кокос), бехенамидопропил диметиламин, 
цетилови естери, кватерниум-98, бехентримониев хлорид, 
масло от Mentha Piperita (лютива мента), масло от листа на 
Eucalyptus Globulus (евкалипт), масло от Melaleuca 
Alternifolia (чаено дърво), масло от цвят/листа/стъбло на 
Mentha Spicata, масло от цветя/лист/стъбло на Mentha 
Spicata, масло от Butyrospermum parkii (ший), глицерин, 
млечна киселина, натриев PCA, полиглицерил-2 стеарат, 
натриев бензоат, хлорфенезин, стеарилов алкохол, гуар 
хидроксипропилтримониум ацетат, пантенол, съполимер на 
каприлоил глицерин/себацинова киселина, 
хидроксипропилглюконамид, дихептил сукцинат, 
хидроксипропиламониев глюконат, тетранатриев глутамат 
диацетат, натриев хидроксид, изопропилов алкохол, винена 
киселина, бензилов алкохол, калиев сорбат.

• Формулиран да подобрява, защитава и поддържа 
жизнеността на цвета.

• doTERRA Daily Conditioner (ежедневен балсам) е 
предназначен за ежедневна употреба.

• Обогатен с освежаващи етерични масла от 
Peppermint (Лютива мента), Eucalyptus 
(Евкалипт), Tea Tree (чаено дърво) и Spearmint 
(Сладка мента) от клас CPTG.

• Без сулфати, силикони, фталати и парабени.
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