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On Guard™ 
Schuimende Handzeep 

• De toevoeging van On Guard essentiële oliën 
versterkt de reinigende functie, waardoor Dit 
product zich onderscheidt van andere 
producten.

• De kruiden- en citrusaroma's van On Guard 
verkwikken de zintuigen.

• Er is ook een dōTERRA zeeppompje verkrijgbaar. 
Kan worden gekocht in combinatie met 
handzeep, of afzonderlijk.

• Handzeep is verkrijgbaar in één losse fles of als 
pakket met twee flessen.

PRODUCTBESCHRIJVING 
On Guard Schuimende Handzeep, verrijkt met de kracht 
van CPTG Certified Pure Tested Grade™ essentiële oliën, 
biedt de voordelen van een van de populairste 
gepatenteerde dōTERRA essentiële olieblends. On Guard 
Schuimende Handzeep reinigt de handen terwijl het een 
verkwikkend aroma van essentiële oliën verspreidt dat je 
handen fris en citrus-schoon laat ruiken.

TOEPASSINGEN 

• Gebruik de On Guard Schuimende Handzeep om de 
reinigende kracht van met CPTG verrijkte zeep te ervaren.

• Zet een fles handzeep bij de wastafel of in de keuken om 
elke dag te gebruiken.

• Gebruik de rest van de On Guard™-productlijn voor nog meer 
ervaring met schoonmaakroutines met essentiële oliën.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Vul de zeeppompje met On Guard Schuimende Handzeep. 
Pomp een of twee keer om zeep in je handen te doen. Voeg 
warm water toe en was je handen grondig.

VOORZICHTIG 
Alleen voor extern gebruik. Vermijd contact met de ogen en 
met wondjes op de huid. Bewaar op een koele, droge plek 
en vermijd directe blootstelling aan zonlicht.

INGREDIËNTEN
Water (Aqua), Sodium Cocoyl Glutamaat, Polysorbaat 20, 
Sodium Lauroamphoacetate, Fenoxyethanol, Citrus 
Aurantium Dulcis (Sinaasappel) Schilolie, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Eugenia Caryophyllus 
(Kruidnagel) Knopolie, Ethylhexylglycerine, Hexyleenglycol, 
Cinnamomum Zeylanicum Bladolie, Cinnamomum 
Zeylanicum Schorsolie, Eucalyptus Globulus Bladolie, 
Rosmarinus Officinalis (Rozemarijn) Bladolie, 
Natriumhydroxide, Citroenzuur, Disodium EDTA, Cinnamal, 
Eugenol, Limoneen.
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