dōTERRA Salon Essentials
Shampoo Suavizante
®

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Shampoo Suavizante dōTERRA® Salon Essentials é uma
fórmula profissional que contém um complexo revigorante
de óleos essenciais CPTG®, agentes suaves de limpeza e
ingredientes botânicos que mantêm os cabelos limpos e
saudáveis. A combinação única de extratos de plantas com
os óleos essenciais de Laranja-Selvagem e Limão produz
uma leve espuma que limpa e remove impurezas que se
acumulam nos fios e no couro cabeludo. Além disso, o
Shampoo Suavizante dōTERRA® Salon Essentials contém
hidratantes leves que deixam os cabelos macios, brilhantes
e maleáveis, como se tivessem sido lavados no salão.

MODO DE USAR
Aplique uma pequena quantidade de shampoo nos cabelos
úmidos. Massageie e enxágue abundantemente. Em
seguida, aplique o Condicionador dōTERRA Salon Essentials.

PRECAUÇÕES
Somente para uso externo. Evite o contato direto com os
olhos. Em caso de irritação, descontinue o uso.

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Contém hidratantes leves que deixam os cabelos
macios, sedosos e brilhantes.
• Ajuda a reduzir os danos da força da escovação
em cabelos secos e úmidos.
• Ajuda a reduzir o tempo de secagem e os danos
causados pelo calor do secador nos cabelos.
• Promove a limpeza dos cabelos, folículos capilares
e couro cabeludo, removendo resíduos
acumulados pelo uso de outros produtos capilares.

INGREDIENTES
Water (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium
C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Methyl Oleoyl Taurate, Sodium Cocoyl Isethionate, Betaine,
Acrylates Copolymer, Avena sativa (Oat) Peptide, Citrus
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus aurantifolia
(Lime) Oil, Silicone Quaternium-3, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Lauryl Lactyl Lactate, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, Trideceth-12, PEG-6 Caprylic/Capric
Glycerides, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hexylene
Glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Parfum (Fragrance), Mica, CI 77891, CI 77491.

Shampoo Suavizante
250 ml
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