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PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

PRODUKTO APRAŠYMAS
Mūsų plaukams tenka nemažai iškęsti. Jie džiovinami, tiesinami 
ir garbanojami. Nepaklusnūs plaukai neturi žvilgesio, tačiau yra 
lengvas būdas padėti savo plaukams, naudojant nenuplaunamą 
kondicionierių. Visų tipų plaukams sukurtas dōTERRA Leave-In 
Conditioner (Nenuplaunamas kondicionierius) glotnina, saugo ir 
palengvina plaukų iššukavimą, kad jie natūraliai spindėtų. Be 
šiurkščių chemikalų ir CPTG™ Wild Orange (Laukinių apelsinų), 
Lime (Žaliųjų citrinų), Blue Tansy (Bitkrėslių) ir Magnolia 
(Magnolijų) eteriniais aliejais bei Osmanthus (Kvepenių) 
ekstraktu praturtintas paprastas naudoti purškiklis drėkina 
plaukus, palengvina jų iššukavimą ir gali apsaugoti juos nuo 
formuojant šukuoseną patiriamo karščio.

NAUDOJIMAS
• Naudoti visų tipų plaukams pagal poreikį.

• Naudokite prieš džiovindami ar formuodami plaukus karščiu, 
kaip apsaugą nuo karščio.

• Geriausių rezultatų pasieksite naudodami kartu su dōTERRA™ 
Protecting Shampoo (Plaukus apsaugančiu šampūnu) ir 
dōTERRA™ Daily Conditioner (Kondicionieriumi kasdienai).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Užpurkškite norimą Leave-In Conditioner (Nenuplaunamo 
kondicionieriaus) kiekį ant drėgnų plaukų vidurinės dalies ir 
galiukų. Švelniai iššukuokite ir palikite kondicionierių, kad jis 
maitintų ir saugotų plaukus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Saugokite, kad nepatektų į akis. Tik išoriniam naudojimui. 
Nustokite naudoti, jei atsiranda sudirginimas. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS
Vanduo, glicerolis, behenamidpropilo dimetilaminas, Citrus 
Aurantium Dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, laurdimonio 
hidroksipropilo hidrolizuoti miežių baltymai, Michelia Alba žiedų 
aliejus, Tanacetum Annuum žiedų, lapų ir stiebų aliejus, 
Osmanthus Fragrans žiedų ekstraktas, Citrus Aurantifolia (žaliųjų 
citrinų) žievelių aliejus, Prunus Domestica sėklų ekstraktas, 
Vaccinium Myrtillus vaisių ekstraktas, Butyrospermum Parkii 
(sviestmedžių) sviestas, Saccharum Officinarum (cukranendrių) 
ekstraktas, Citrus Aurantium Dulcis (apelsinų) vaisių ekstraktas, 
Citrus Limon (citrinų) vaisių ekstraktas, Acer Saccharum (cukrinių 
klevų) ekstraktas, cetearilo alkoholis, natrio benzoatas, natrio 
PCA, diheptilo sukcinatas, hidrogenuotas etilheksilo olivatas, 
pieno rūgštis, poliglicerilo-2 stearatas, glicerilo stearatas, stearilo 
alkoholis, hidroksipropilo gliukonamidas, pantenolis, 
hidroksipropilamonio gliukonatas, trinatrio etilenldiamino 
disukcinatas, guaro hidroksipropiltrimonio chloridas, 
hidrogenuoto alyvuogių aliejaus nesaponifikuojamos medžiagos, 
kapriloilo glicerolio / sebaco rūgšties kopolimeras, citrinų rūgštis, 
natrio hidroksidas, natrio chloridas, benzilo alkoholis, kalio 
sorbatas, tartaro rūgštis, citralis, limonenas, linalolis.

• Paprastas naudoti purškiklis, kurio nereikia 
nuskalauti.

• Gali palengvinti plaukų iššukavimą ir minkštinti.

• Apsaugo nuo formuojant šukuoseną patiriamo 
karščio.

• Padeda išlaikyti plaukus sudrėkintus.
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