
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

HLAVNÉ ÚČINKY

POPIS PRODUKTU
Našim vlasom dávame zabrať. Fénujeme ich, používame žehličku 
a kulmu. Nepoddajným vlasom chýba lesk, ale jednoduchý 
spôsob, ako vaše vlasy podporiť, je použiť kvalitný nezmývateľný 
kondicionér. Nezmývateľný kondicionér dōTERRA je vytvorený pre 
všetky typy vlasov. Vyhladzuje, chráni a pomáha pri rozčesávaní a 
vlasom dodáva prirodzený lesk. Neobsahuje dráždivé chemikálie 
a je presýtený esenciálnymi olejmi triedy CPTG™, ako je Divoký 
pomaranč, Limetka, Vratič a Magnólia a výťažok z osmantu. Sprej 
sa jednoducho používa, pomáha dodávať vlasom vlhkosť, 
odstraňuje ich zamotávanie a dokáže ich chrániť pred teplom pri 
tvorbe účesu.

POUŽITIE

• V prípade potreby používajte na všetky typy vlasov.

• Pred fénovaním alebo úpravou účesu teplom naneste na 
ochranu pred teplom.

• Najlepšie výsledky dosiahnete používaním spolu s ochranným 
šampónom dōTERRA™ a kondicionérom na každý deň 
dōTERRA™.

NÁVOD NA POUŽITIE
Nastriekajte požadované množstvo nezmývateľného 
kondicionéru na vlhké vlasy, zamerajte sa na strednú dĺžku a 
končeky. Jemne prečešte a nechajte na vlasoch pre ochranné 
účinky a udržiavanie.

UPOZORNENIE
Zabráňte kontaktu s očami. Len na vonkajšie použitie. Ak sa objaví 
podráždenie, prestaňte používať. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE
Voda (Aqua), glycerín, behenamidopropyl dimetylamín, olej zo 
šupky Citrus Aurantium Dulcis (pomaranč), laurdimonium 
hydroxypropyl hydrolyzovaný jačmenný proteín, olej z kvetov 
Michelia Alba, olej z kvetov/listov/stoniek Tanacetum Annuum, 
výťažok z kvetov Osmanthus Fragrans, olej zo šupky Citrus 
Aurantifolia (limetka), výťažok zo semien Prunus Domestica, 
výťažok z plodov Vaccinium Myrtillus, Butyrospermum Parkii 
(bambucké) maslo, výťažok zo Saccharum Officinarum (cukrová 
trstina), výťažok z plodov Citrus Aurantium Dulcis (pomaranč), 
výťažok z plodov Citrus Limon (citrón), výťažok z Acer Saccharum 
(javor cukrodarný), ceterylalkohol, benzoát sodný, PCA sodný, 
diheptylsukcinát, hydrogénovaný etylhexyl olivát, kyselina 
mliečna, polyglyceryl-2 stearát, glyceryl stearát, sterylalkohol, 
hydroxypropylglukonamid, pantenol, hydroxypropylamonium 
glukonát, trisódium etyléndiamín disucinát, guar 
hydroxypropyltrimonium chlorid, hydrogénovaný nezmydliteľný 
olivový olej, kopolymér kapryloylglycerín/kyselina sebaková, 
kyselina citrónová, hydroxid sodný, chlorid sodný, benzylalkohol, 
sorban draselný, kyselina vínna, citrál, limonén, linalool.

• Sprej sa jednoducho používa a má zloženie, ktoré 
sa nemusí umývať.

• Pre lepšie rozčesávanie a zjemnenie.

• Poskytuje ochranu pred teplom pri tvorbe účesu.

• Pomáha zadržiavať vlhkosť.

Nezmývateľný kondicionér 
dōTERRA™
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