
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

HLAVNÍ VÝHODY

POPIS PRODUKTU 
Své vlasy hodně namáháme. Vyfoukáváme je, narovnáváme a 
vlníme. Nepoddajné vlasy postrádají lesk, ale snadno je můžete 
podpořit kvalitním bezoplachovým kondicionérem. Bezoplachový 
kondicionér dōTERRA, vytvořený pro všechny typy vlasů, vlasy 
vyhlazuje, chrání a usnadňuje jejich rozčesávání, aby měly 
přirozený lesk. Tento snadno použitelný sprej, který neobsahuje 
agresivní chemikálie a je obohacen esenciálními oleji CPTG™ 
Planý pomeranč, Limetka, Marocký heřmánek a Magnolie 
společně s extraktem z vonokvětky, dodává vlasům hydrataci, 
usnadňuje rozčesávání vlasů a chrání vlasy před teplem při 
úpravě účesu.

POUŽITÍ

• Používejte na všechny typy vlasů podle potřeby.

• Před vyfoukáním nebo úpravou účesu naneste kvůli ochraně 
před teplem.

• Dosáhněte nejlepších výsledků spolu s ochranným šamponem 
dōTERRA™ a kondicionérem pro každodenní použití 
dōTERRA™.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nastříkejte požadované množství bezoplachového kondicionéru 
na vlhké vlasy a zaměřte se při tom na střední délky a konečky. 
Jemně pročesejte a ponechte na vlasech k využití vyživujících 
a ochranných přínosů.

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

SLOŽENÍ
Voda (aqua), glycerin, behenamidopropyl dimethylamin, olej ze 
slupek Citrus aurantium dulcis (pomeranč), laurdimonium 
hydroxypropyl hydrolyzovaný ječmenný protein, olej z květů Michelia 
alba, olej z květů/listů/stonku Tanacetum annuum, extrakt z květů 
Osmanthus fragrans, olej ze slupek Citrus aurantifolia (limetka), 
extrakt ze semen Prunus domestica, extrakt z plodů Vaccinium 
myrtillus, máslo z Butyrospermum parkii (bambucké máslo), 
extrakt ze Saccharum officinarum (cukrová třtina), extrakt z plodů 
Citrus aurantium dulcis (pomeranč), extrakt z plodů Citrus limon 
(citron), extrakt z Acer saccharum (javor cukrový), cetearyl alkohol, 
benzoát sodný, PCA sodný, diheptyl sukcinát, hydrogenovaný 
ethylhexyl olivát, kyselina mléčná, polyglyceryl-2 stearát, glyceryl 
stearát, stearyl alkohol, hydroxypropylglukonamid, panthenol, 
hydroxypropylamonium glukonát, etylendiamin disukcinát trisodný, 
guar hydroxypropyltrimonium chlorid, nezmýdelnitelný podíl 
hydrogenovaného olivového oleje, kopolymer kapryloyl glycinu 
a kyseliny sebakové, kyselina citronová, hydroxid sodný, chlorid 
sodný, benzylalkohol, sorbát draselný, kyselina tartarová, citral, 
limonen, linalool.

• Snadno použitelný sprej a složení bez oplachování.

• Usnadňuje rozčesávání a změkčuje vlasy.

• Nabízí ochranu před teplem při úpravě účesu.

• Pomáhá ve vlasech uzamknout vlhkost.

Bezoplachový kondicionér 
dōTERRA™
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