
PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

GALVENIE IEGUVUMI

PRODUKTA APRAKSTS
Matiem ir nepieciešams efektīvs šampūns, ko var lietot 
katru dienu, neatkarīgi no tā, vai lietojat matu laku, sauso 
šampūnu vai saskarieties ar cietu ūdeni un hloru baseinā. 
dōTERRA Protecting Shampoo (Aizsargājošais šampūns) 
maigi un stimulējoši attīrīs, padarot matus svaigus un 
mīkstus. dōTERRA Protecting Shampoo (Aizsargājošais 
šampūns), kas ir drošs krāsotiem matiem un pietiekami 
maigs lietošanai katru dienu, palīdz no matiem iztīrīt 
sārņus, netīrumus un veidošanas līdzekļus. Šampūna 
sastāvā nav nesaudzīgas ķīmiskās vielas, tostarp sulfāti, 
silikoni un parabēni, bet ir CPTG™ kategorijas ēteriskās 
eļļas Peppermint (Piparmētra), Eucalyptus (Eikalipts), Tea 
Tree (Tējas koks), Spearmint (Krūzmētra). Izmantojiet kopā 
ar dōTERRA Daily Conditioner (Ikdienas kondicionieri), lai 
iegūtu optimālus rezultātus.

IZMANTOŠANA

• Lietojiet katru dienu, kā norādīts, lai papildinātu matu 
kopšanu.

• Lai iegūtu labākus rezultātus, pēc tam lietojiet pirms 
dōTERRA™ Daily Conditioner (Ikdienas kondicionieri).

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Ieklājiet nelielu daudzumu šampūna mitros matos. 
Iemasējiet matos un galvas ādā. Rūpīgi izskalojiet.

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

SASTĀVDAĻAS 
Ūdens (aqua), nātrija C14-16 olefīna sulfonāts, 
kokamidopropila betaīns, decilglikozīds, nātrija lauroila 
metila izetionāts, poliglicerila-6 kaprilāts, poliglicerila-4 
kaprāts, nātrija hlorīds, hidrolizēta kvinoja, mentha piperita 
(piparmētras) eļļa, eucalyptus globulus (eikalipta) lapu eļļa, 
melaleuca alternifolia (tējas koka) lapu eļļa, mentha spicata 
(krūzmētras) zieda/lapu/kāta eļļa, fenetilspirts, citronskābe, 
nātrija PCA, nātrija metiloeoila taurāts, nātrija kokoila 
izetionāts, nātrija benzoāts, glicerīns, guāras 
hidroksipropiltrimonija hlorīds, laurillaktila laktāts, betaīns, 
hlorfenesīns, kaprilhidroksamīnskābe, trinātrija 
etilēndiamīna disuksināts, nātrija glikolāts, tetranātrija 
glutamāta diacetāts, nātrija hidroksīds, benzilspirts, kālija 
sorbāts, limonēns, linalols.

• Sastāvā ir ēteriskās eļļas Peppermint (Piparmētra), 
Eucalyptus (Eikalipts), Tea Tree (Tējas koks), 
Spearmint (Krūzmētra).

• doTERRA Protecting Shampoo (Aizsargājošo 
šampūnu) var lietot katru dienu.

• Maigs un drošs krāsotiem matiem.

• Nesatur sulfātus, silikonus un parabēnus.

dōTERRA™ Protecting Shampoo 
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