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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Loțiunea de � xare dōTERRA Salon Essentials pentru un păr 
sănătos este o soluție completă ce ajută la � xarea � exibilă 
a coafurii, care protejează, hrănește și forti� că părul, 
conferindu-i suplețe și strălucire. Această formulă exclusivă 
asigură protecție termică și utilizează nanoparticule bogate 
în proteine pentru a susține o hidratare și o suplețe 
îmbunătățite. O � xare ușoară oferă o susținere perfectă 
pentru părul frumos aranjat.

UTILIZĂRI
• Încorporează loțiunea de � xare pentru un păr sănătos în 

rutina ta zilnică de coafat, pentru un păr moale și elastic.

• Înainte de a folosi un aparat termic de coafat, utilizează 
loțiunea pentru a proteja părul împotriva căldurii excesive.

• Ține-ți mereu în geantă un � acon de Loțiune de � xare 
pentru un păr sănătos pentru o utilizare ușoară, 
convenabilă, conferindu-i părului tău o coafură delicată 
în timp ce te a� i în mișcare.

• Utilizeaz-o împreună cu alte produse de îngrijire a 
părului dōTERRA Salon Essentials, pentru rezultate 
optime și de durată.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică pe părul curat și umed, punând în palme o cantitate 
mică de produs și aplicându-l pe lungimea părului pentru a 
se întinde uniform. Aranjează-ți părul cum dorești. Se poate 
folosi și pe părul uscat înainte de a folosi un aparat termic 
de aranjare a părului.

COMPOZIŢIE 
apă (Aqua), silicon quaternium-3, betaină, PEG-8 
dimeticonă, clorură de hidroxipropil-bis-hidroxietildimoniu, 
copolimer de maltodextrină/VP, PEG-12 dimeticonă, ulei de 
Lavandula angustifolia (Levănțică), ulei de Mentha Piperita 
(mentă), ulei de Cedrus atlantica (cedru) (lemn), ulei de 
Lavandula hybrida (lavandin), ulei de Origanum majorana 
(Măghiran) (frunză), ulei de Melaleuca quinquenervia 
(Niaouli), ulei de Rosmarinus Of� cinalis (rozmarin) (frunză), 
ulei de Eucalyptus globulus (eucalipt) (frunză), uleiul de 
tangerină (coajă), sericină, pantenol, PG-propil silanetriol 
din proteină de grâu hidrolizată, glicerină, 
trimetilsiloxiamodimeticonă, tridecet-12, clorură de 
behentrimoniu, hidroxipropil guar, polyquaternium-7, clorură 
de hidroxipropiltrimoniu din guar, clorură de cetrimoniu, 
crospolimer de amoniu acriloildimetiltaurat/behenet-25 
metacrilat, C11-15 paret-7, C12-16 paret-9, PVP, 
tetrasodium glutamate diacetate, caprilil glicol, 
etilhexilglicerină, parfum natural, hexilenglicol, fenoxietanol.

• Fixarea ușoară va crea o coafură perfectă și moale 
pentru părul tău superb, � ind un produs ideal 
pentru părul mediu și lung.

• Oferă imediat o reparare în profunzime, lăsând 
părul neted, moale și strălucitor.

• Ajută la menținerea unui aspect sănătos și hrănit 
al părului, chiar și atunci când este expus la lumina 
soarelui sau este uscat.

• Reparare activată termic și protecție termică pe 
bază de nanoparticule bogate în proteine. 

Loțiune de � xare pentru un păr 
sănătos dōTERRA Salon Essentials™


