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INGREDIENTES E BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS 

• Formulado com o Mix de Óleos Essenciais On 
Guard que contém Laranja-Selvagem, Cravo, 
Canela, Eucalipto e Alecrim, que ajuda a limpar e a 
refrescar o hálito. 

• O óleo essencial de Mirra é confortante para a 
boca, gengiva e garganta.

• O óleo essencial de Hortelã-Pimenta, combinado 
com o mix de óleos essenciais On Guard, deixa seu 
hálito com um delicioso aroma mentolado de 
canela. 

• A hidroxiapatita de cálcio ajuda a manter os dentes 
com um aspecto limpo e saudável. 

• O adoçante natural xilitol tem um gosto excelente e 
ajuda a manter os dentes e gengivas limpos.

• A silica hidratada é um agente abrasivo natural 
que ajuda a remover manchas e placa, mas é 
suave o suficiente para não danificar o esmalte dos 
dentes. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Creme Dental Clareador Natural sem flúor On Guard 
combina os efeitos protetores do mix de óleos essenciais 
On Guard com outros ingredientes naturais que ajudam a 
limpar, reduzir a placa e clarear os dentes com agentes 
suaves de polimento. O Mix de Óleos Essenciais On Guard, 
com Laranja-Selvagem, Cravo, Canela, Eucalipto e Alecrim, 
promove uma sensação de limpeza extra. A adição dos 
óleos essenciais de Hortelã-Pimenta e Wintergreen, além 
do adoçante natural xilitol, dá ao Creme Dental Clareador 
On Guard um delicioso e refrescante sabor de canela 
mentolada que deixa o seu hálito e sua escova de dentes 
frescos e limpos ao longo do dia. 

MODO DE USAR 
Escove bem, de preferência após cada refeição, ou pelo 
menos de manhã e à noite, ou use conforme a orientação 
de um dentista ou médico. Para melhores resultados, faça 
um bochecho com água. 

PRECAUÇÕES 
Não ingerir. Manter o produto fora do alcance de crianças. 
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