
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

HLAVNÉ ÚČINKY

POPIS PRODUKTU
Nech je to čokoľvek, lak na vlasy, suchý šampón, tvrdá voda 
alebo chlór z bazéna, vaše vlasy potrebujú účinný šampón, 
ktorý môžete používať denne.  Ochranný šampón dōTERRA 
je jemný a vzpružujúci prostriedok na umývanie, ktorý 
zanechá vlasy svieže a hebké. Ochranný šampón dōTERRA, 
bezpečný pre farbené vlasy a dostatočne jemný na 
každodenné používanie, pomáha odstraňovať 
nahromadené usadeniny a nečistoty. Tento šampón, 
presýtený esenciálnymi olejmi Mäta pieporná, Eukalyptus, 
Čajovník a Mäta klasnatá, neobsahuje dráždivé chemikálie 
vrátane sulfátov, silikónov a parabénov. Používajte s 
kondicionérom na každý deň dōTERRA pre optimálne 
výsledky.

POUŽITIE

• Používajte každý deň podľa pokynov na podporu vašej 
starostlivosti o vlasy.

• Pre najlepšie výsledky používajte pred aplikáciou 
kondicionéra na každý deň dōTERRA™.

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste malé množstvo šampónu na vlhké vlasy. 
Vmasírujte do vlasov a pokožky. Dôkladne opláchnite.

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

ZLOŽENIE 
Voda (Aqua), sodná soľ olefínsulfonátu C14-16, 
kokamidopropyl betaín, decylglucozid, 
lauroylmethylizethionát sodný, polyglyceryl-6 kaprylát, 
polyglyceryl-4 kaprát, chlorid sodný, hydrolyzovaný mrlík 
čílsky, olej Mentha Piperita (mäta pieporná), olej z listov 
Eucalyptus Globulus, olej z listov Melaleuca Alternifolia 
(čajovník), olej z kvetov/listov/stoniek Mentha Spicata, 
fenetylalkohol, kyselina citrónová, PCA sodný, sodný 
metyltaurát kyseliny olejovej, sodná soľ kokoylizetionátu, 
benzoát sodný, glycerín, guar hydroxypropyltrimonium 
chlorid, lauryllaktyllaktát, betaín, chlorfenezín, kyselina 
kaprylhydroxamidová, trisódium etyléndiamín disucinát, 
glykolát sodný, diacetát glutamátu tetrasodného, hydroxid 
sodný, benzylalkohol, sorban draselný, limonén, linalool.

• Je presýtený esenciálnymi olejmi Mäta pieporná, 
Eukalyptus, Čajovník a Mäta klasnatá.

• Ochranný šampón doTERRA je vytvorený na 
každodenné používanie.

• Jemný a bezpečný pre farbené vlasy.

• Bez obsahu sulfátu, silikónu a parabénu.

Ochranný šampón  
dōTERRA™
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