dōTERRA Salon Essentials™
Rod til spids serum

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE
dōTERRA Salon Essentials Rod til spids Serum er en
professionel formel indeholdende æteriske olier og
nærende lipider. Olien fremmer glat, skinnende hår, og en
sund udseende hovedbund. De omhyggeligt udvalgte
CPTG™ æteriske olier af lavendel, pebermynte, marjoram,
cederwood, lavandin, rosmarin, niaouli og eukalyptus er
kendt for deres evne til at pleje hovedbunden, samtidig
med at de støtter et sundt udseende hår. Dette kraftige
serum giver ekstra fugt til håret uden at tynge håret ned
eller efterlade en olieagtig rest.

ANVENDELSE
Påfør flere dråber på dit nyvaskede fugtigt hår og
hovedbunden. Massager olien ind i hår og hovedbund
med fingerspidserne. For sundere glattere udseende hår
påfør let gennem hele håret, og vær særlig opmærksom
på spidserne. Tør og style dit hår som sædvanlig.

PRIMÆRE FORDELE
• De æteriske olier Wild Orange og Graperfrugt
virker forfriskende på huden
• Ingefær olien er varm og beroligende for huden
• Naturligt sukkerrør exfolierer blidt huden
• Solsikke olie indeholder fedtsyrer, som hjælper
med at give an blød og jævn hud
• Mandel olie fungere som en fugtighedscreme og
giver blød hud

INGREDIENSER
Cyclopentasiloxan, Dimethicone, Lavendula angustifolia
(Lavendel) æterisk olie, Mentha piperita (Pebermynte) æterisk
olie, Cedrus Atlantica (Cedarwood) æterisk olie, Lavandula
Hybrida (hybrid Lavendel blomst) æterisk olie, Origanum
Majorana (Marjoram) æterisk olie, Argania spinosa (Argan
olie), Plukenetia volubilis (Inca penut olie), Limnanthes alba
(Meadowfoam olie), Melaleuca quinquenervia (Niaouli)
æterisk olie, Rosmarinus officinalus (Rosemary) æterisk olie,
Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) æterisk olie, Helianthus
annuus (Solsikke olie), Tetrahexyldecyl Ascorbat, Tocopherol,
Rosmarinus officinalis (Rosemary) blad extract

• Kukui nød olie lindrer og giver fugtighed til huden
uden at blive fedtet

Rod til spids Serum
30 mL/1 fl. oz.

Vare nummer: 49050001
Engro salg: 30,00 €
PV: 36,50 PV
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