
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRIMÆRE FORDELE

PRODUKTBESKRIVELSE 
Vi udsætter vores hår for meget. Vi føntørrer, glatter og krøller 
det. Uregerligt hår mangler glans, men en let måde at støtte dit 
hår på er med en leave-in-balsam af høj kvalitet. dōTERRA 
Leave-in-balsam er skabt til alle hårtyper og udglatter, beskytter 
og gør håret let at rede ud, så det får en naturlig glans. Denne 
spray, der er let at bruge, er fri for skrappe kemikalier og 
infunderet med CPTG™ æteriske olier af vild appelsin, lime, blå 
rejnfan og magnolia samt osmanthus-ekstrakt. Den hjælper 
med at tilføre fugt og fjerne knuder i håret samt kan beskytte 
håret mod varmen fra styling.

ANVENDELSER

• Brug den på alle hårtyper efter behov.

• Påfør den som varmebeskyttelse før føntørring eller styling 
med varme.

• Få de bedste resultater ved brug sammen med dōTERRA™ 
Beskyttende shampoo og dōTERRA™ Daglig balsam.

BRUGSANVISNING
Spray den ønskede mængde leave-in-balsam i fugtigt hår med 
fokus på længderne og spidserne. Red skånsomt igennem, og 
lad de plejende og beskyttende egenskaber blive i håret.

ADVARSLER 
Undgå kontakt med øjnene. Kun til udvortes brug. Hvis der opstår 
irritation, skal du stoppe brugen. Opbevares utilgængeligt for børn. 

INGREDIENSER
Vand (Aqua), glycerin, behenamidopropyldimetylamin, Citrus 
aurantium dulcis (appelsin) olie fra skallen, laurdimonium 
hydroxypropyl hydrolyseret bygprotein, Michelia alba blomsterolie, 
Tanacetum annuum olie fra blomst/blad/stilk, Osmanthus 
fragrans blomsterekstrakt, Citrus aurantifolia (lime) olie fra 
skallen, Prunus domestica frøekstrakt, Vaccinium myrtillus 
frugtekstrakt, Butyrospermum parkii (sheasmør), Saccharum 
officinarum (sukkerrør) ekstrakt, Citrus aurantium dulcis 
(appelsin) frugtekstrakt, Citrus limon (citron) frugtekstrakt, Acer 
saccharum (sukkerløn) ekstrakt, cetearylalkohol, 
natriumbenzoat, natrium PCA, diheptyl succinate, hydrogeniseret 
ethylhexylolivat, mælkesyre, polyglyceryl-2-stearat, 
glycerylstearat, stearylalkohol, hydroxypropylgluconamid, 
panthenol, hydroxypropylammonium gluconat, trisodium 
ethylendiamin disuccinat, guar-hydroxypropyltrimoniumklorid, 
uforsæbeligte bestanddele af hydrogeniseret olivenolie, 
capryloylglycerin/sebacinsyre-\copolymer, citronsyre, 
natriumhydroxid, natriumklorid, benzylalkohol, kaliumsorbat, 
vinsyre, citral, limonene, linalool

• Spray, der er let at bruge, og en formel, der ikke 
skal skylles ud.

• Kan gøre håret blødt og let at rede ud.

• Giver varmebeskyttelse til hårstyling.

• Hjælper med at binde fugten.
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