
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRIMÆRE FORDELE

PRODUKTBESKRIVELSE 
Uanset om det er hårspray, tørshampoo, hårdt vand eller 
klorin fra poolen, der skal fjernes, har dit hår brug for en 
effektiv shampoo, der kan bruges dagligt. dōTERRA 
Beskyttende shampoo renser håret skånsomt og 
opfriskende og får dit hår til at føles friskt og blødt. Vores 
dōTERRA Beskyttende shampoo er sikker at bruge på 
farvebehandlet hår og skånsom nok til brug hver dag og 
hjælper med at fjerne urenheder, snavs og opbygninger. 
Denne shampoo er infunderet med æteriske olier af 
pebermynte, eukalyptus, tea tree og grøn mynte og er fri for 
skrappe kemikalier, herunder sulfater, silikoner og 
parabener. Brug den sammen med dōTERRA Daglig balsam 
for at få optimale resultater.

ANVENDELSER

• Brug den dagligt som angivet for at støtte din 
hårplejerutine

• Brug den før dōTERRA™ Daglig balsam for at få de  
bedste resultater

BRUGSANVISNING
Påfør en lille mængde shampoo i vådt hår. Massér 
shampooen ind i hår og hovedbund. Skyl grundigt.

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

INGREDIENSER 
Vand (Aqua), natrium-C14-16-olefin-sulfonat, 
cocamidopropylbetain, decylglucosid, 
natriumlauroylmetylisethionat, polyglyceryl-6 caprylat, 
polyglyceryl-4 caprate, natriumklorid, hydrolyseret quinoa, 
Mentha piperita (pebermynte) olie, Eucalyptus globulus olie 
fra blad, Melaleuca alternifolia (tea tree) olie fra blad, 
Mentha spicata olie fra blomst/blad/stilk, phenethylalkohol, 
citronsyre, natrium PCA, natriummethyloleoyltaurat, 
natriumcocoylisethionat, natriumbenzoat, glycerin, guar-
hydroxypropyltrimoniumklorid, lauryllactyllactat, betain, 
chlorphenesin, caprylhydroxaminsyre, trisodium 
ethylendiamin disuccinat, natriumglycolat, tetrasodium 
glutamate diacetate, natriumhydroxid, benzylalkohol, 
kaliumsorbat, limonene, linalool.

• Infunderet med æteriske olier af pebermynte, 
eukalyptus, tea tree og grøn mynte

• dōTERRA Beskyttende shampoo er formuleret til 
brug hver dag

• Skånsom og sikker for farvebehandlet hår

• Uden sulfater, silikoner og parabener

dōTERRA™  
Beskyttende shampoo
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