
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

HLAVNÍ VÝHODY

POPIS PRODUKTU 
Ať už je to lak na vlasy, suchý šampon, tvrdá voda nebo 
chlor z bazénu, vaše vlasy potřebují účinný šampon, který 
lze používat každodenně. Ochranný šampon dōTERRA je 
šetrný a osvěžující čisticí přípravek, který zanechá vaše 
vlasy svěží a hebké. Ochranný šampon dōTERRA lze 
bezpečně používat na barvené vlasy a je také dostatečně 
šetrný pro každodenní použití. Pomáhá odstraňovat 
nečistoty, špínu a usazené zbytky přípravků. Tento šampon 
obohacený o esenciální oleje Máta peprná, Eukalyptus, 
Čajovník (Melaleuca) a Máta klasnatá neobsahuje žádné 
agresivní chemikálie včetně sulfátů, silikonů a parabenů. 
Optimálních výsledků dosáhnete při používání s 
kondicionérem pro každodenní použití dōTERRA.

POUŽITÍ

• Používejte každodenně podle pokynů na podporu svého 
režimu péče o vlasy.

• Nejlepších výsledků dosáhnete při používání před 
kondicionérem pro každodenní použití dōTERRA.

NÁVOD K POUŽITÍ
Malé množství šamponu naneste na mokré vlasy. 
Vmasírujte do vlasů a pokožky hlavy. 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), oleofin sulfonát C14-16 sodný, 
kokoamidopropyl betain, decyl glukosid, lauroyl 
metylisethionát sodný, polyglyceryl-6 kaprylát, polyglyceryl-4 
kaprát, chlorid sodný, hydrolyzovaná quinoa, olej z Mentha 
piperita (máta peprná), olej z listů Eucalyptus globulus, olej 
z listů Melaleuca alternifolia (čajovník), olej z květů/listů/
stonku Mentha spicata, fenetylalkohol, kyselina citronová, 
PCA sodný, metyloleoyl taurát sodný, kokoyl isethionát sodný, 
benzoát sodný, glycerin, guar hydroxypropyltrimonium 
chlorid, lauryl laktyl laktát, betain, chlorfenesin, kyselina 
kaprylhydroxamová, etylendiamin disukcinát trisodný, 
glykolát sodný, diacetát glutamátu tetrasodného, hydroxid 
sodný, benzylalkohol, sorbát draselný, limonen, linalool.

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

• Složení ochranného šamponu dōTERRA umožňuje 
každodenní používání.

• Šetrný a bezpečný i pro barvené vlasy.

• Bez sulfátů, silikonů a parabenů.
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