
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

TERMÉKLEÍRÁS
Rengeteg hatásnak tesszük ki a hajunkat. Szárítjuk, 
egyenesítjük, göndörítjük. A nehezen kezelhető haj veszít a 
fényéből, de egy jó minőségű, öblítést nem igénylő 
kondicionálóval könnyen támogathatjuk. Az összes hajtípushoz 
megalkotott dōTERRA öblítés nélküli kondicionáló kisimítja, védi 
és könnyen kifésülhetővé teszi a hajat, visszaadva annak 
természetes fényét. A káros vegyszerektől mentes és CPTG™ 
vadnarancs, zöldcitrom, kék varádics és magnólia esszenciális 
olajokat, valamint illatcserje-kivonatot tartalmazó, praktikus 
spray segít hidratálni, kifésülhetővé tenni és megóvni a hajat a 
formázással járó hőhatásoktól.

HASZNÁLATI MÓDOK

• Használja bármilyen hajtípuson igény szerint.

• Vigyen fel belőle hajszárítás vagy hővel történő hajformázás 
előtt a hővédelem érdekében.

• A legjobb eredmény érdekében használja a dōTERRA™ 
védősamponnal és a dōTERRA™ napi kondicionálóval együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Fújjon tetszőleges mennyiségű öblítés nélküli kondicionálót a 
nedves hajra, elsősorban a hajközépre és a hajvégekre. 
Finoman fésülje át, és hagyja a hajon, hogy kifejthesse jótékony 
kondicionáló és védő hatásait.

FIGYELMEZTETÉS
Kerülje a szemmel való érintkezést. Csak külső használatra. 
Irritáció esetén hagyja abba a használatát. Gyermekektől elzárva 
tárolandó.

ÖSSZETEVŐK
Víz (aqua), glicerin, behenamidopropil-dimetil-amin, Citrus 
Aurantium Dulcis (narancs) héjából kivont olaj, laurdimónium-
hidroxipropil-hidrolizált árpafehérje, Michelia Alba virágából kivont 
olaj, Tanacetum Annuum virágából/leveléből/szárából kivont olaj, 
Osmanthus Fragrans virágkivonat, Citrus Aurantifolia (zöldcitrom) 
héjából kivont olaj, Prunus Domestica magjának kivonata, 
Vaccinium Myrtillus termésének kivonata, Butyrospermum Parkii 
(shea) vaj, Saccharum Officinarum (cukornád) kivonata, Citrus 
Aurantium Dulcis (narancs) termésének kivonata, Citrus Limon 
(citrom) termésének kivonata, Acer Saccharum (cukorjuhar) 
kivonata, cetearil-alkohol, nátrium-benzoát, nátrium-PCA, 
diheptil-szukcinát, hidrogénezett etil-hexil-olivát, tejsav, 
poligliceril-2-sztearát, gliceril-sztearát, sztearil-alkohol, 
hidroxipropil-glükon-amid, panthenol, hidroxipropil-ammónium-
glükonát, trinátrium-etilén-diamin-diszukcinát, guar-hidroxipropil-
trimónium-klorid, hidrogénezett olívaolaj el nem szappanosítható 
részei, kapriloil-glicerin/szebacinsav-kopolimer, citromsav, 
nátrium-hidroxid, nátrium-klorid, benzil-alkohol, kálium-szorbát, 
borkősav, citrál, limonén, linalol.

• Praktikus spray formában, kiöblítést nem igénylő 
formulával.

• Segíthet megkönnyíteni a kifésülést és puhává 
varázsolni a hajat.

• Hajformázáskor védelmet biztosít a hőhatások 
ellen.

• Segít a nedvesség megtartásában.

dōTERRA™ öblítés nélküli 
kondicionáló
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