
KARTA PRODUKTU

PODSTAWOWE KORZYŚCI

OPIS PRODUKTU
Spray do włosów, suchy szampon, twarda woda, chlor na 
basenie… Twoje włosy potrzebują skutecznego szamponu, 
który nadaje się do codziennego stosowania. Szampon 
ochronny dōTERRA to delikatny i pobudzający kosmetyk 
oczyszczający, który pozostawia włosy świeże i miękkie w 
dotyku. Szampon ochronny dōTERRA jest bezpieczny dla 
włosów farbowanych i tak delikatny, że możesz używać go 
codziennie. Pomaga usunąć powierzchowne i nagromadzone 
zanieczyszczenia. Szampon ten, nasycony olejkami 
eterycznymi z mięty pieprzowej, eukaliptusa, drzewa 
herbacianego i mięty zielonej, nie zawiera agresywnych 
substancji chemicznych, takich jak siarczany, silikony i 
parabeny. Dla optymalnych rezultatów stosuj razem z odżywką 
do codziennego stosowania dōTERRA.

UZYCIE

• Stosować każdego dnia zgodnie ze wskazówkami, aby 
wspierać codzienną pielęgnację włosów.

• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj przed nałożeniem 
odżywki do codziennego stosowania dōTERRA™.

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieś niewielką ilość szamponu na wilgotne włosy. Wmasuj w 
całą powierzchnię włosów i skóry głowy. Dokładnie spłucz.

UWAGA 
Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. W 
przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

SKŁADNIKI 
Woda (Aqua), sól sodowa sulfonianu alfa-olefin C14-16, 
kokamidopropylobetaina, glukozyd decylowy, izetionian sodowo-
lauroilowo-metylowy, ester kwasu kaprylowego i poliglicerolu (6), 
ester kwasu kaprynowego i poliglicerolu (4), chlorek sodu, 
hydrolizowane ziarno komosy ryżowej, olejek z mięty pieprzowej 
(Mentha piperita), olejek z liści eukaliptusa gałkowego 
(Eucalyptus globulus), olejek z liści drzewa herbacianego 
(Melaleuca alternifolia), olejek z kwiatów/liści/łodygi mięty 
zielonej (Mentha spicata), alkohol fenyloetylowy, kwas 
cytrynowy, sól sodowa kwasu piroglutaminowego, taurynian 
metylooleinianu sodu, kokoiloizetionian sodowy, benzoesan 
sodu, gliceryna, chlorek hydroksypropylotrimoniowy guaru, 
mleczan laurylowy, betaina, chloropenezyna, kwas 
kaprylohydroksamowy, trisodowy dwubursztynian 
etylenodiaminy, glikolan sodu, tetrasodowy glutaminian 
dioctanu, wodorotlenek sodu, alkohol benzylowy, sorbinian 
potasu, limonen, linalol.

• Nasycony olejkami eterycznymi z mięty pieprzowej, 
eukaliptusa, drzewa herbacianego i mięty zielonej.

• Szampon ochronny doTERRA jest przeznaczony do 
codziennego stosowania.

• Delikatny i bezpieczny dla włosów farbowanych.

• Nie zawiera siarczanów, silikonu i parabenów.

Szampon ochronny  
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