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DO PRODUTO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Quer se trate de laca, champô seco, água dura ou cloro da 
piscina, o seu cabelo necessita de um champô eficaz que 
possa ser utilizado diariamente. O Champô Protetor 
dōTERRA é um agente de limpeza suave e revigorante, que 
deixa o cabelo fresco e suave. Seguro para cabelo pintado 
e suficientemente suave para utilizar todos os dias, o 
Champô Protetor dōTERRA ajuda a remover as impurezas, 
a sujidade e a acumulação de resíduos. Impregnado com 
óleos essenciais de Hortelã-Pimenta, Eucalipto, Árvore do 
Chá e Hortelã, este champô não contém químicos 
agressivos, incluindo sulfatos, silicone e parabenos. Utilize 
com o Amaciador Diário dōTERRA para ótimos resultados.

UTILIZAÇÕES

• Utilize diariamente conforme indicado no seu regime de 
cuidados do cabelo.

• Para melhores resultados, utilize antes do Amaciador 
Diário dōTERRA™.

INDICAÇÕES DE USO
Aplique uma pequena quantidade de champô no cabelo 
molhado. Massaje bem no cabelo e couro cabeludo. 
Enxague bem.

PRECAUÇÕES
Evitar o contacto direto com os olhos. Apenas para utilização 
externa.  Interrompa a utilização em caso de irritação. 
Mantenha fora do alcance das crianças.  

INGREDIENTES 
Água (Aqua), Sulfonato de Sódio C14-16 Olefina, 
Cocamidopropil Betaína, Glucósido Decílico, Isetionato Metil 
Lauroil de Sódio, Caprilato Poligliceril-6, Caprato Poligliceril-4, 
Cloreto de sódio, Quinoa Hidrolizada, Óleo de Mentha 
Piperita (Hortelã-Pimenta), Óleo de Folha de Eucalyptus 
Globulus, Óleo de folha de Melaleuca Alternifolia (Árvore do 
Chá), Óleo de Flor/Folha/Caule de Mentha Spicata, Álcool 
Fenetílico, Ácido Cítrico, PCA de sódio, Metil Oleoil Taurato de 
Sódio, Isetionato Cocoil de Sódio, Benzoato de Sódio, 
Glicerina, Cloreto de Guar hidroxipropiltrimónio, Lauryl Lactyl 
Lactate, Betaína, Clorfenesina, Ácido Caprilidroxâmico, 
Disuccinato Etilenodiamina Trissódico, Gluconato de Sódio, 
Diacetato Glutamato Tetrassódico, Hidróxido de sódio, Álcool 
Benzílico, Sorbato de Potássio, Limoneno, Linalol.

• Impregnado com óleos essenciais de Hortelã-
Pimenta, Eucalipto, Árvore do Chá e Hortelã.

• O Champô Protetor doTERRA foi formulado para 
ser utilizado todos os dias.

• Suave e seguro para cabelo pintado.

• Sem sulfato, silicone e parabenos.
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