
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

HLAVNÍ VÝHODY

POPIS PRODUKTU 
Ať už máte s vlasy jakékoli problémy, můžete je mít v 
úžasném stavu každý den. Kondicionér pro každodenní 
použití dōTERRA je odlehčený a zanechává vlasy na pohled 
hebké a zdravé. Vlasy vyživuje a je přínosný pro všechny 
typy vlasů. Tento přípravek bez obsahu sulfátů, silikonů, 
ftalátů a parabenů pomáhá zachovat živost barvy. 
Kondicionér pro každodenní použití dōTERRA obohacený o 
osvěžující esenciální oleje CPTG™ Máta peprná, Eukalyptus, 
Čajovník (Melaleuca) a Máta klasnatá je vynikajícím 
doplňkem vašeho režimu péče o vlasy dōTERRA.

POUŽITÍ

• Používejte podle pokynů každý den na podporu 
a udržování optimální péče o vlasy.

• Dosáhněte požadovaných výsledků používáním 
ochranného šamponu dōTERRA™.

NÁVOD K POUŽITÍ
Po umytí vlasů šamponem naneste kondicionér zejména na 
střední délky a na konečky. Minutu počkejte. Důkladně 
opláchněte.

UPOZORNĚNÍ  
Zamezte styku s očima. Pouze k zevnímu použití. Dojde-li 
k podráždění, přestaňte jej používat. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. 

SLOŽENÍ 
Voda (aqua), cetearyl alkohol, glyceryl stearát, olej z Cocos 
nucifera (kokos), behenamidopropyl dimethylamin, 
cetylestery, Quaternium-98, behentrimonium chlorid, olej 
z Mentha piperita (máta peprná), olej z listů Eucalyptus 
globulus, olej z listů Melaleuca alternifolia (čajovník), olej 
z květů/listů/stonku Mentha spicata, máslo 
z Butyrospermum parkii (bambucké máslo), glycerin, kyselina 
mléčná, PCA sodný, polyglyceryl-2 stearát, benzoát sodný, 
chlorfenesin, stearyl alkohol, guar hydroxypropyltrimonium 
chlorid, panthenol, kopolymer kapryloyl glycinu a kyseliny 
sebakové, hydroxypropylglukonamid, diheptyl sukcinát, 
hydroxypropylamonium glukonát, diacetát glutamátu 
tetrasodného, hydroxid sodný, izopropylalkohol, kyselina 
tartarová, benzylalkohol, sorbát draselný.

• Vytvořen tak, aby ošetřoval, chránil a zachovával 
živost barvy.

• Kondicionér pro každodenní použití dōTERRA je 
určen pro každodenní používání.

• Obohacen o osvěžující esenciální oleje CPTG Máta 
peprná, Eukalyptus, Čajovník (Melaleuca) a Máta 
klasnatá

• Neobsahuje sulfáty, silikony, ftaláty ani parabeny.

Kondicionér pro každodenní 
použití dōTERRA™
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