
PRODUKTO INFORMACIJOS 
PUSLAPIS

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

PRODUKTO APRAŠYMAS
Jūsų plaukams reikia veiksmingo šampūno, kurį galėtumėte 
naudoti kasdien ir kuris veiksmingai įveiktų plaukų 
purškiklį, sausą šampūną, kietą vandenį ar baseine 
aptinkamą chlorą. dōTERRA Protecting Shampoo (Plaukus 
apsaugantis šampūnas) yra švelnus ir gaivinantis 
prausiklis, nuo kurio plaukai taps gaivūs ir švelnūs. Saugus 
naudoti dažytiems plaukams ir pakankamai švelnus 
kasdienai dōTERRA Protecting Shampoo (Plaukus 
apsaugantis šampūnas) padeda pašalinti nešvarumus, 
purvą ir sankaupas. Peppermint (Pipirmėčių), Eucalyptus 
(Eukaliptų), Tea Tree (Arbatmedžių) ir Spearmint 
(Šaltmėčių) eteriniais aliejais praturtinto šampūno sudėtyje 
nėra šiurkščių chemikalų, tokių kaip sulfatai, silikonai ir 
parabenai. Siekdami optimalių rezultatų, naudokite su 
dōTERRA Daily Conditioner (Kondicionieriumi kasdienai).

NAUDOJIMAS

• Naudokite kaip nurodyta kasdien plaukų priežiūros 
režimui praturtinti.

• Siekdami geriausių rezultatų, naudokite prieš dōTERRA™ 
Daily Conditioner (Kondicionierių kasdienai).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Nedidelį kiekį šampūno užtepkite ant drėgnų plaukų. Gerai 
įmasažuokite į plaukus ir galvos odą. Kruopščiai 
išskalaukite.

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

SUDĖTIS 
Vanduo, natrio C14–16 olefino sulfonatas, kokamidopropilo 
betainas, decilo gliukozidas, natrio lauroilo metilo 
izetionatas, poliglicerilo-6 kaprilatas, poliglicerilo-4 kapratas, 
natrio chloridas, hidrolizuota bolivinė balanda, Mentha 
Piperita (pipirmėčių) aliejus, Eucalyptus Globulus lapų 
aliejus, Melaleuca Alternifolia (arbatmedžių) lapų aliejus, 
Mentha Spicata žiedų, lapų ir stiebų aliejus, fenetilo 
alkoholis, citrinos rūgštis, natrio PCA, natrio metilo oleoilo 
tauratas, natrio kokoilo izetionatas, natrio benzoatas, 
glicerolis, guaro hidroksipropiltrimonio chloridas, laurilo 
laktilo laktatas, betainas, chlorfenezinas, kaprilhidroksamo 
rūgštis, trinatrio etilendiamino disukcinatas, natrio glikolatas, 
tetranatrio glutamato diacetatas, natrio hidroksidas, benzilo 
alkoholis, kalio sorbatas, limonenas, linalolis.

• Praturtintas Peppermint (Pipirmėčių), Eucalyptus 
(Eukaliptų), Tea Tree (Arbatmedžių) ir Spearmint 
(Šaltmėčių) eteriniais aliejais.

• doTERRA Protecting Shampoo (Plaukus 
apsaugantis šampūnas) skirtas naudoti kiekvieną 
dieną.

• Švelnus ir saugus dažytiems plaukams.

• Be sulfatų, silikonų ir parabenų.
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