
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Косата ни преминава през много неща. Изсушаваме я със 
сешоар, изправяме я и я накъдряме. На непокорната коса ѝ 
липсва блясък, но лесен начин да я поддържате е с качествен 
балсам без отмиване. Създаден за всички типове коса, 
dōTERRA Leave-In Conditioner (балсам без отмиване) 
изглажда, защитава и разплита за естествен блясък. Без 
агресивни химикали и обогатен с етерични масла от Wild 
Orange (Див портокал), Lime (Лайм), Blue Tansy (Синя вратига) 
и Magnolia (Магнолия) от клас CPTG™, заедно с екстракт от 
Osmanthus (османтус), лесният за използване спрей помага 
за овлажняване, премахва заплитането и може да предпази 
косата от топлината при оформяне.

УПОТРЕБИ
• Използвайте върху всички типове коса, когато е необходимо.

• Нанесете за защита от топлина преди сушене със сешоар 
или топлинно оформяне.

• Постигнете най-добри резултати заедно с dōTERRA™ 
Protecting Shampoo (предпазващ шампоан) и dōTERRA™ 
Daily Conditioner (ежедневен балсам).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Напръскайте желаното количество балсам без отмиване върху 
влажна коса, като се фокусирате върху средната дължина и 
краищата. Срешете внимателно и оставете върху косата за 
подобряване и защита.

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

СЪСТАВКИ 
Вода (Aqua), глицерин, бехенамидопропил диметиламин, масло 
от кора на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), хидролизиран с 
лаурдимоний хидроксипропил ечемичен протеин, масло от цвят 
на Michelia Alba, масло от цвят/листа/стъбло на Tanacetum 
Annuum, екстракт от цвят на Osmanthus Fragrans, масло от кора 
на Citrus aurantifolia (лайм), екстракт от семена на Prunus 
Domestica (синя сливя), екстракт от плодове на Vaccinium 
Myrtillus (черна боровинка), масло от Butyrospermum parkii 
(ший), екстракт от Saccharum Officinarum (захарна тръстика), 
екстракт от плодове на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), 
екстракт от плодове на Citrus Limon (лимон), екстракт от Acer 
Saccharum (захарен клен), цетеарилов алкохол, натриев бензоат, 
натриев PCA, дихептил сукцинат, хидрогениран етилхексил 
оливат, млечна киселина, полиглицерил-2 стеарат, глицерил 
стеарат, стеарилов алкохол, хидроксипропилглюконамид, 
пантенол, хидроксипропиламониев глюконат, тринатриев 
етилендиамин дисукцинат, гуар хидроксипропилтримониев 
хлорид, неосапунени липиди на хидрогениран зехтин, кополимер 
на каприлоил глицерин/себацинова киселина, лимонена 
киселина, натриев хидроксид, натриев хлорид, бензилов алкохол, 
калиев сорбат, винена киселина, цитрал, лимонен, линалол

• Лесен за употреба спрей и формула без 
отмиване.

• Може да разплита и омекотява.

• Предлага защита от топлина при оформяне на 
косата.

• Помага за задържане на влагата.

dōTERRA™ Leave-In Conditioner 
(балсам без отмиване)
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