
PRODUKTINFORMASJONSIDE

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

PRODUKT BESKRIVELSE 
Vi utsetter håret vårt for mye. Vi føner det, retter det og krøller 
det. Uregjerlig hår mangler glans, men med en god leave-in-
balsam kan du støtte håret på en enkel måte. dōTERRA 
Leave-In Conditioner, som er utviklet for alle hårtyper, beskytter, 
fjerner floker og gir håret en naturlig glans. Den brukervennlige 
sprayen, som inneholder de eteriske oljene Wild Orange, Lime, 
Blue Tansy og Magnolia, alle av CPTG™-kvalitet, sammen med 
ekstrakt av osmanthus, tilfører fuktighet, fjerner floker og kan 
beskytte håret mot varmen som brukes under styling. Produktet 
er fritt for sterke kjemikalier.

BRUKSOMRÅDER

• Brukes med alle hårtyper ved behov.

• Gir varmebeskyttelse ved påføring før føning eller varmestyling.

• Resultatet blir best når leave-in-balsamen brukes sammen 
med dōTERRA™ Protecting Shampoo og dōTERRA™  
Daily Conditioner.

BRUKSANVISNING
Spray ønsket mengde av leave-in-balsamen i fuktet hår med 
vekt på lengder og tupper. Gre varsomt gjennom håret og la de 
pleiende og beskyttende egenskapene virke.

FORHOLDSREGLER 
Unngå kontakt med øynene. Kun til utvortes bruk. Avslutt bruken 
hvis det oppstår irritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.

INGREDIENSER 
Vann (aqua), glyserol, behenamidopropyl dimetylamin, olje av 
skallet på Citrus aurantium dulcis (appelsin), laurdimonium 
hydroksypropyl hydrolysert byggprotein, olje av blomsten på 
Michelia alba, olje av blomsten/bladet/stengelen på Tanacetum 
annuum, ekstrakt av blomsten på Osmanthus fragrans, olje av 
skallet på Citrus aurantifolia (lime), ekstrakt av frø fra Prunus 
domestica, ekstrakt av frukten på Vaccinium myrtillus, smør fra 
Butyrospermum parkii (shea), ekstrakt av Saccharum officinarum 
(sukkerrør), ekstrakt av frukten på Citrus aurantium dulcis 
(appelsin), ekstrakt av frukten på Citrus limon (sitron), ekstrakt av 
Acer saccharum (sukkerlønn), cetearylalkohol, natriumbenzoat, 
natrium PCA, diheptylsuksinat, hydrert ethylheksyl olivat, 
melkesyre, polyglyceryl-2 stearat, glycerylstearat, stearylalkohol, 
hydroksypropylglukonamid, pantenol, hydroksypropylammonium 
glukonat, trinatrium etylendiamin disuksinat, guar-
hydroksypropyltrimoniumklorid, hydrert olivenolje som ikke kan 
forsåpes, kapryloyl glyserol / sebasinsyre kopolymer, sitronsyre, 
natriumhydroksid, natriumklorid, benzylalkohol, kaliumsorbat, 
vinsyre, sitral, limonen, linalool

• Brukervennlig spray som ikke skal skylles ut.

• Fjerner floker og mykgjør.

• Tilbyr varmebeskyttelse ved hårstyling.

• Bidrar til å låse inn fuktighet.
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