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• A finom, gyorsan száradó permet hatékony 
tisztítóhatást nyújt.

• A On Guard esszenciálisolaj-keverék élénkítő 
citrusos és fűszeres aromával párosul.

• A bőr hidratálása érdekében almakivonattal 
készül, ezáltal puha és lágy érzetet hagy maga 
után a bőrön.

• A kényelmes üveg tökéletes társ útközben és 
utazások során!

TERMÉKLEÍRÁS 
A On GuardTM kéztisztító permet finom és gyorsan szárad, a 
bőrre gyakorolt tisztító hatásával pedig segít tisztán tartani a 
kezet. A természetes almakivonattal készülő, hidratáló 
formulájának köszönhetően nem hagyja kiszáradni a bőrét, a 
kézen pedig puha és lágy érzetet hagy maga után. A CPTG™ 
minősítésű vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz és 
rozmaring esszenciális olajokból készülő On Guard keverék 
emellett felemelő citrusos-fűszeres aromával párosul. 
Etil-alkohol gondoskodik a permet tisztító hatásáról, és segít 
a kezek fertőtlenítésében. A praktikus spray kiszerelés 
tökéletes utazáshoz, iskolába, munkába és a folyton 
mozgásban lévő családok számára.

HASZNÁLATI MÓDOK

• Tartson egy üveg On Guard kéztisztító permetet a 
neszesszerében vagy a sporttáskájában, hogy útközben 
is használhassa.

• Alkalmazza étkezés előtt és tömegközlekedési 
eszközökön, ha kényelmes módon szeretné 
megtisztítani a kezét.

• Használja az On Guard személyes higiéniai 
termékcsalád többi tagjával együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt alaposan felrázandó. Vigyen fel 1–2 
fújásnyit közvetlenül a kezére; dörzsölje össze, amíg  
meg nem szárad.

FIGYELMEZTETÉS 
Gyúlékony. Lángtól, szikrától vagy 40°C feletti 
hőmérséklettől távol tartandó. Csak külső használatra.  
A termék használata során ügyeljen rá, hogy szembe  
ne kerüljön. Irritáció vagy bőrpír esetén hagyja abba  
a használatát, és forduljon orvoshoz. Gyermekektől  
elzárva tárolandó. További tudnivalókért olvassa el a 
termék címkéjét.

ÖSSZETEVŐK
alkohol, víz (aqua), Pyrus malus (alma) termésének 
kivonata,glicerin, Eucalyptus globulus leveléből kivont olaj, 
Citrus aurantium dulcis (narancs) héjából kivont olaj, 
Eugenia caryophyllus (szegfűszeg) bimbójából kivont olaj, 
Cinnamomum zeylanicum leveléből kivont olaj, 
Cinnamomum zeylanicum kérgéből kivont olaj, Rosmarinus 
officinalis (rozmaring) leveléből kivont olaj, benzil-benzoát, 
eugenol, linalol, limonén

On Guard™ 
kéztisztító permet 


