
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Независимо дали става въпрос за лак за коса, сух шампоан, 
твърда вода или хлор от басейн, косата Ви се нуждае от 
ефективен шампоан, който да може да се използва 
ежедневно. dōTERRA Protecting Shampoo (предпазващ 
шампоан) е нежен почистващ продукт, който укрепва косата 
и я оставя с усещане за свежест и мекота. Безопасен за 
боядисана коса и достатъчно нежен за ежедневна употреба, 
doTERRA Protecting Shampoo (предпазващ шампоан) 
помага за премахване на замърсявания, мръсотия и 
натрупването на слоеве. Обогатен с етерични масла от 
Peppermint (Лютива мента), Eucalyptus (Евкалипт), Tea Tree 
(чаено дърво) и Spearmint (Сладка мента), шампоанът не 
съдържа агресивни химикали, включително сулфати, 
силикони и парабени. Използвайте с doTERRA Daily 
Conditioner (ежедневен балсам) за най-добри резултати.

УПОТРЕБИ

• Използвайте ежедневно според указанията, за да 
поддържате Вашия режим за грижа за косата

• За най-добри резултати, използвайте преди dōTERRA™ 
Daily Conditioner (ежедневен балсам)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Нанесете малко количество шампоан върху влажна коса. 
Масажирайте по косата и скалпа. Изплакнете старателно.

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

СЪСТАВКИ
Вода (Aqua), натриев C14-16 олефин сулфонат, 
кокамидопропил бетаин, децил глюкозид, натриев лауроил 
метил изетионат, полиглицерил-6 каприлат, полиглицерил-4 
капрат, натриев хлорид, хидролизирана киноа, масло от 
Mentha Piperita (лютива мента), масло от листа на Eucalyptus 
Globulus (евкалипт), масло от листа на Melaleuca Alternifolia 
(чаено дърво), масло от цвят/листа/стъбло на Mentha Spicata, 
фенетилов алкохол, лимонена киселина, натриев PCA, 
натриев метил олеоил таурат, натриев кокоил изетионат, 
натриев бензоат, глицерин, гуар хидроксипропилтримониев 
хлорид, лаурил лактил лактат, бетаин, хлорфенезин, 
каприлхидроксамова киселина, тринатриев етилендиамин 
дисукцинат, натриев гликолат, тетранатриев глутамат 
диацетат, натриев хидроксид, бензилов алкохол, калиев 
сорбат, лимонен, линалол

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

• dōTERRA Protecting Shampoo (предпазващ 
шампоан) е формулиран за ежедневна употреба

• Нежен и безопасен към боядисаната коса

• Без сулфати, силикони и парабени

dōTERRA™ Protecting Shampoo 
(предпазващ шампоан)
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