
TOOTE INFOLEHT

PEAMISED KASUTEGURID

TOOTEKIRJELDUS 
Meie juuksed peavad paljut kannatama. Neid föönitatakse, 
sirgendatakse ja lokitatakse. Hooldamata juuksed kaotavad 
oma läike, kuid seda on lihtne taastada kvaliteetse juustesse 
jäetava palsamiga. Kõikidele juuksetüüpidele mõeldud 
dōTERRA Leave-In Conditioner (juustesse jäetav palsam) silub 
ja kaitseb juukseid, eemaldab pusad ja annab loomuliku läike. 
Ei sisalda tugevatoimelisi kemikaale. Koostises on CPTG™ 
kvaliteediga Wild Orange’i (apelsini), Lime’i (laimi), Blue Tansy 
(maroko kummeli) ja Magnolia (magnoolia) eeterlikud õlid koos 
Osmanthuse (lõhnaõie) ekstraktiga. Kergesti pihustatav palsam 
annab juustele niiskust, kõrvaldab pusad ja kaitseb 
soenguseadmete kuumuse eest.

KASUTUSALAD
• Sobib vajaduse korral kasutada kõikide juuksetüüpidega.

• Kandke peale kuumakaitsena enne föönitamist või muud 
kuumtöötlust.

• Parima tulemuse saavutate koos dōTERRA™ Protecting 
Shampoo (juukseid kaitsva šampooni) ja dōTERRA™ Daily 
Conditioneriga (igapäevase palsamiga).

KASUTUSJUHISED
Pihustage soovitud kogus Leave-In Conditioneri (juustesse 
jäetavat palsamit) niisketesse juustesse alates keskosast kuni 
otsteni. Kammige juuksed õrnalt läbi ja jätke vahend juustesse 
neid hooldama ja kaitsma.

HOIATUSED
Vältida silmasattumist. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärrituse 
tekkimisel lõpetada toote kasutamine. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.

KOOSTISOSAD
Vesi (Aqua), glütseriin, behenamidopropüül-dimetüülamiin, apelsini 
(Citrus aurantium dulcis) kooreõli, laurdimoonium-hüdroksüproüüliga 
hüdrolüüsitud odraproteiin, valge magnoolia (Michelia alba) õieõli, 
maroko kummeli (Tanacetum annuum) õie-, lehe- ja varreõli, lõhnaõie 
(Osmanthus fragrans) õieekstrakt, laimi (Citrus aurantifolia) kooreõli, 
hariliku ploomipuu (Prunus domestica) seemneekstrakt, hariliku 
mustika (Vaccinium myrtillus) viljaekstrakt, võiseemniku 
(Butyrospermum parkii) või, hariliku suhkruroo (Saccharum 
officinarum) ekstrakt, apelsini (Citrus aurantium dulcis) viljaekstrakt, 
sidruni (Citrus limon) viljaekstrakt, suhkruvahtra (Acer saccharum) 
ekstrakt, tsetearüülalkohol, naatriumbensoaat, naatrium-PCA 
(pidoolhape), diheptüülsuktsinaat, hüdrogeenitud 
etüülheksüülolivaat, piimhape, polüglütserüül-2-stearaat, 
glütserüülstearaat, stearüülalkohol, hüdroksüpropüülglukonamiid, 
pantenool, hüdroksüpropüülammoonium-glukonaat, trinaatrium-
etüleendiamiindisuktsinaat, guar-hüdroksüpropüültrimooniumkloriid, 
hüdrogeenitud oliiviõli seebistumatu fraktsioon, kaprüloüülglütseriini 
ja sebatshappe kopolümeer, sidrunhape, naatriumhüdroksiid, 
naatriumkloriid, bensüülalkohol, kaaliumsorbaat, viinhape, tsitraal, 
limoneen, linalool.

• Mugav pihustipudel, ei vaja loputamist.

• Eemaldab pusad ja pehmendab.

• Kaitseb soenguseadmete kuumuse eest.

• Aitab niiskust juuksekarvadesse lukustada.
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