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PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Șamponul protector dōTERRA Salon EssentialsTM este o 
formulă profesionistă cu un complex revigorant de uleiuri 
esențiale CPTGTM Grad Testat Pur Certi� cat, geluri de 
curățare delicată și ingrediente vegetale ce îi conferă 
părului un aspect curat și sănătos. Combinația unică de 
extracte de plante, împreună cu uleiuri esențiale de 
portocală sălbatică și lămâie verde, oferă un efect spumant 
și o curățare delicate pentru îndepărtarea impurităților 
depuse în păr și pe scalp. Agenții ușori de hidratare lasă 
părul moale, strălucitor și plăcut la atingere, ca la salon. 
Disponibil individual și la set de 2.

UTILIZĂRI

• Folosește șamponul protector pentru a reduce efortul la 
pieptănare atât atunci când părul este umed, dar și uscat.

• Vârfuri despicate? Folosește-l regulat pentru a reduce 
numărul de vârfuri despicate vizibile.

• Dacă încerci ca blondul platinat, brunetul intens sau ca 
efectul de ombre stilat să dureze puțin mai mult, 
încearcă să folosești Șamponul protector dōTERRA Salon 
Essentials pentru a te ajuta să îți menții culoarea.

• Folosește-le împreună cu alte produse dōTERRA Salon 
Essentials pentru un maxim de bene� cii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică o cantitate mică de șampon pe părul umed. 
Clătește bine.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii.

COMPOZIŢIE 
Apă (Aqua), lauroil-metil-izetionat de sodiu, sodiu C14-16 
ole� n sulfonat, cocamidopropil betaină, metil-oleoil-taurat 
de sodiu, cocoil-izetionat de sodiu, betaină, copolimer de 
acrilați, peptide din Avena sativa (ovăz), ulei din coajă de 
Citrus sinensis (Portocală sălbatică) obținut prin presare, 
ulei din Citrus aurantifolia (lămâie verde), silicon 
quaternium-3, etilendiamină disuccinat de trisodiu, clorură 
de hidroxipropiltrimoniu din guar, lauril lactil lactat, PEG-
150 pentaeritritil tetrastearat, tridecet-12, gliceride 
caprilice/caprice PEG-6, tetrasodium Glutamate Diacetate, 
hexilenglicol, caprilil glicol, etilhexilglicerină, fenoxietanol, 
parfum natural, mică, dioxid de titan, oxizi de � er.

• Reduce efortul la pieptănare atât atunci când părul 
este umed, dar și uscat pentru a minimiza 
deteriorarea acestuia în timpul aranjării.

• Agenții ușori de hidratare lasă părul moale, 
strălucitor și plăcut la atingere, ca la salon.

• Ajută la curățarea părului, a foliculilor de păr și a 
scalpului, îndepărtând reziduurile rămase de la 
produsele de aranjare a părului.
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