
PRODUKTINFORMATION

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

PRODUKTBESKRIVNING
Våra hår får stå ut med en hel del. Vi utsätter dem för fönar, 
plattänger och locktänger. Ostyrigt hår saknar glans, men ett 
enkelt sätt att stötta det är att använda ett leave in-balsam av 
god kvalitet. dōTERRA Leave-In Conditioner är utvecklat för alla 
hårtyper. Det jämnar ut, skyddar och reder ut så att ditt hår får en 
naturlig glans. Balsamet är fritt från starka kemikalier och berikat 
med de essentiella CPTG™-oljorna Wild Orange, Lime, Blue Tansy 
och Magnolia samt osmanthusextrakt. Denna spray är enkel att 
använda och bidrar till att återfukta, reder ut tovor och kan 
skydda håret vid styling med värmeverktyg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Använd på alla hårtyper vid behov.

• Applicera för att skydda håret från värme innan du fönar eller 
stylar med värmeverktyg.

• Bäst resultat uppnås tillsammans med dōTERRA Protecting 
Shampoo & dōTERRA Daily Conditioner.

ANVÄNDNING
Spraya önskad mängd av Leave In Conditioner i fuktigt hår. 
Fokusera på mitten av längderna samt topparna. Kamma 
försiktigt igenom för att ge håret en vårdande behandling och ett 
skydd som inte sköljs ur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Undvik kontakt med ögonen. Endast för utvärtes bruk. Avbryt 
användningen av produkten om irritation uppstår. Förvaras utom 
räckhåll för barn.

INNEHÅLL 
Vatten (Aqua), glycerin, behenamidopropyldimetylamin, olja av skal 
från Citrus aurantium dulcis (apelsin), laurdimonium hydroxypropyl 
hydrolyserat kornprotein, olja av blommor från Michelia alba, olja av 
blommor/blad/stjälk från Tanacetum annuum, extrakt av blommor 
från Osmanthus fragrans, olja av skal från Citrus aurantifolia (lime), 
extrakt av frö från Prunus domestica, extrakt av frukt från 
Vaccinium myrtillus, smör av Butyrospermum parkii (shea), extrakt 
av Saccharum officinarum (sockerrör), extrakt av frukt från Citrus 
aurantium dulcis (apelsin), extrakt av frukt från Citrus limon (citron), 
extrakt av Acer saccharum (sockerlönn), cetearylalkohol, 
natriumbensoat, natrium-PCA, diheptylsuccinat, hydrerad 
etylhexylolivat, mjölksyra, polyglyceryl-2 stearat, glycerylstearat, 
stearylalcohol, hydroxipropylglukonamid, pantenol, 
hydroxipropylammoniumglukonat, trinatriumetylendiamindisuccinat, 
guarhydroxipropyltrimoniumklorid, hydrerad olivolja oförtvålbar, 
capryloylglycerin/sebacinsyrasampolymer, citronsyra, 
natriumhydroxid, natriumklorid, bensylalkohol, kaliumsorbat, 
vinsyra, citral, limonen, linalool.

• Spray som är enkel att använda och som inte 
sköljs ur.

• Kan reda ut och mjukgöra.

• Skyddar mot värme vid hårstyling.

• Hjälper till att kapsla in fukt.
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