
PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

GALVENIE IEGUVUMI

PRODUKTA APRAKSTS
Mūsu matiem ir jāpacieš daudz. Mēs tos žāvējam ar fēnu, 
taisnojam un veidojam lokas. Bojātiem matiem trūkst spīduma, 
taču vienkāršs veids, kā atbalstīt matus, ir kvalitatīvs 
kondicionieris, kas nav jāizskalo. dōTERRA Leave-In Conditioner 
(Neskalojamais kondicionieris), kas paredzēts visiem matu 
tipiem, izlīdzina, aizsargā un atšķetina, piešķirot dabisku 
spīdumu. Vienkārši izmantojamais izsmidzināmais līdzeklis, 
kura sastāvā nav nesaudzīgas ķīmiskās vielas, bet ir CPTG™ 
kategorijas ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Lime (Laims), Blue Tansy (Biškrēsliņš) un Magnolia (Magnolija), 
kā arī osmanta ekstrakts, palielina mitrumu, novērš savelšanos 
un var aizsargāt matus no karstuma veidošanas laikā.

IZMANTOŠANA
• Var lietot visiem matu tipiem, kā nepieciešams.

• Uzklājiet pirms žāvēšanas ar fēnu vai veidošanas, lai sniegtu 
aizsardzību pret karstumu.

• Kopā ar dōTERRA™ Protecting Shampoo (Aizsargājošo 
šampūnu) un dōTERRA™ Daily Conditioner (Ikdienas 
kondicionieri) sasniedziet vislabākos rezultātus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Uzsmidziniet vajadzīgo daudzumu Leave-In Conditioner 
(Neskalojamo kondicionieri) matiem, īpašu uzmanību pievēršot 
vidusdaļai un galiem. Maigi ieķemmējiet matos un atstājiet 
matos, sniedzot kondicionēšanu un aizsardzību.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Nepieļaujiet saskari ar acīm. Tikai ārīgai lietošanai. Ja rodas 
kairinājums, pārtrauciet lietošanu. Sargāt no bērniem.

SASTĀVDAĻAS
Ūdens (aqua), glicerīns, behenamidopropildimetilamīns, citrus 
aurantium dulcis (saldā apelsīna) mizas eļļa, laurdimonija 
hidroksipropila hidrolizēts miežu proteīns, michelia alba 
(magnolijas) zieda eļļa, tanacetum annuum (zilā biškrēsliņa) 
ziedu/lapu/kāta eļļa, osmanthus fragrans (osmanta) zieda 
ekstrakts, citrus aurantifolia (laima) mizas eļļa, prunus domestica 
(mājas plūmes) sēklu ekstrakts, vaccinium myrtillus (mellenes) 
augļa ekstrakts, butyrospermum parkii (karitē) sviests, 
saccharum officinarum (cukurniedres) ekstrakts, citrus 
aurantium dulcis (saldā apelsīna) augļa ektrakts, citrus limon 
(citrona) augļa ektrakts, acer saccharum (cukura kļavas) 
ekstrakts, cetearilspirts, nātrija benzoāts, nātrija PCA, diheptila 
suksināts, hidrogenēts etilheksilolivāts, pienskābe, poliglicerila-2 
stearāts, glicerila stearāts, stearilspirts, hidroksipropil-
glikonamīds, pantenols, hidroksipropilamonija glukonāts, 
trinātrija etilēndiamīna disuksināts, guāras 
hidroksipropiltrimonija hlorīds, hidrogenētas olīveļļas 
nepārziepjojamās vielas, kapriloila glicerīna/ sebacīnskābes 
kopolimērs, citronskābe, nātrija hidroksīds, nātrija hlorīds, 
benzilspirts, kālija sorbāts, vīnskābe, citrāls, limonēns, linalols.

• Vienkārši izsmidzināt un nav jāizskalo.

• Palīdz atšķetināt un mīkstināt.

• Var aizsargāt matus no karstuma veidošanas laikā.

• Palīdz aizturēt mitrumu.
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