
PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Balsam pentru netezirea părului dōTERRA Salon EssentialsTM

este o formulă profesionistă pe bază de emolienți de 
reparare, extracte de plante și proteine naturale care îi 
conferă părului un aspect luminos și sănătos. Acesta 
include, de asemenea, un amestec exclusiv de uleiuri 
esențiale CPTG™ Grad Testat Pur Certi� cat special alese 
pentru a conferi o aromă globală plăcută. Balsamul pentru 
netezirea părului dōTERRA Salon Essentials netezește părul 
și îi conferă un efect antistatic ce menține � rele de păr 
aliniate în timpul coafării, pentru un aspect neted și îngrijit.

UTILIZĂRI

• Pentru rezultate optime, folosește-l împreună cu 
Șamponul protector dōTERRA Salon Essentials.

• Dacă încerci ca blondul platinat, brunetul intens sau ca 
efectul de ombre stilat să dureze puțin mai mult, încearcă 
să folosești Balsamul pentru netezirea părului 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
După șamponare, aplică-l uniform pe părul umed. Așteaptă 
un minut, apoi clătește abundent.

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

• Extractele din plante mențin și protejează culoarea părului, 
iar lipidele te ajută să ai un păr cu un aspect sănătos.

• Amestecul de uleiuri esențiale CPTG Grad Testat Pur 
Certi� cat de levănțică, mentă, măghiran, cedru, 
lavandin, rozmarin, niaouli și eucalipt conferă o aromă 
globală plăcută.

• Acționează în profunzime ca un balsam ce ajută 
întreținerea � rului de păr, în special pentru părul tratat 
cu substanțe chimice.

• Alte ingrediente naturale ajută părul să aibă un aspect 
puternic și sănătos.

Balsam pentru netezirea părului 
dōTERRA Salon Essentials™

BENEFICII PRIMARE

Ingrediente: Apă, alcool stearilic, metosulfat de 
behentrimoniu, alcool cetilic, betaină, ciclopentasiloxan, 
clorură de stearalkoniu, dimeticonă, ulei esențial de 
Lavandula angustifolia (Levănțică), ulei esențial de 
Mentha piperita (Mentă), ulei esențial de Cedrus 
atlantica (Cedru), ulei esențial de Origanum majorana 
(Măghiran), ulei esențial de Melaleuca quinquenervia 
(Niaouli), ulei esențial de Rosmarinus of� cinalus 
(Rozmarin), ulei esențial de Lavandula hybrida 
(Lavandin), ulei esențial de Eucalyptus globulus 
(Eucalipt), ulei din � ori de Cananga odorata, extract din 
scoarță de Cinchona succirubra, ulei din coajă de Citrus 
aurantifolia (lămâie verde), ulei din coajă de Citrus limon 
(lămâie), extract de Achillea millefolium, extract din � ori 
de Tussilago farfara (podbal), extract de Hordeum 
distichon (ovăz), extract din scoarță de Phellodendron 
amurense, extract de Santalum album (santal), 
pantenol, ulei de Persea gratissima (avocado), lipide din 
făină de Triticum vulgare (grâu), clorură de 
hidroxipropiltrimoniu guar, acid miristic, acid palmitic, 
acid stearic, ulei hidrogenat din boabe de soia, butilen 
glicol, alcool cetearilic, guarhidroxipropilic, silicon 
quaternium-3, quaternium- 91, metosulfat de 
cetrimoniu, poligliceril-3 distearat, polisorbat 60, 
tridecet-12, tetrasodiu glutamat diacetat, hexilen glicol, 
etilhexilglicerină, caprilil glicol, fenoxietanol.
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