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HOVEDINGREDIENSER OG EGENSKAPER

On Guard™

Mouthwash

• Inneholder en blanding av Wild Orange, Clove, 
Cinnamon, Eucalyptus og Rosemary som renser 
munnen.

• Inneholder miswak-ekstrakt som bidrar til å holde 
tennene rene ved å redusere plakkdannelse.

• Fremmer rene tenner og rent tannkjøtt.

PRODUKTBESKRIVELSE 
On GuardTM Mouthwash er et alkoholfritt munnskyllevann 
som er utviklet for å rense tennene og gommene. De 
virkningsfulle egenskapene til On Guard – en 
merkebeskyttet blanding av eteriske CPTGTM-oljer – forener 
fordelene ved Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, 
Rosemary og Myrrh for å fremme god munnhygiene. Legg 
On Guard Mouthwash inn i munnpleierutinen, i tillegg til 
tannpuss og tanntråd, for å støtte munnhygienen.

BRUKSOMRÅDER
• Ha munnskyllevannet stående ved vasken eller i skapet 

på badet, så er den lett tilgjengelig.

• Bruk det morgen og kveld etter tannpussen, så får du 
best resultater.

• Bruk det etter behov i perioder der du trenger litt ekstra 
støtte.

• Bruk den sammen med andre produkter fra On Guard-
serien.

BRUKSANVISNING
Rist godt før bruk. Skyll munnen i 60 sekunder. Bruk 
munnskyllevannet morgen og kveld etter at du har pusset 
tennene med On Guard Toothpaste.

FORHOLDSREGLER 
Må ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke 
brukes hvis forseglingen er brutt.

Ingredienser: Vann (aqua), xylitol, glyserol, 
syklodekstrin, olje av barken på Cinnamomum 
zeylanicum, olje av knoppen på Eugenia caryophyllus 
(nellik), olje av skallet på Citrus aurantium dulcis 
(appelsin), natriumsitrat, olje av bladet/grenene på 
Eucalyptus globulus, benzosyre, natriumklorid, ekstrakt 
av barken/roten på Salvadora persica, ekstrakt av 
frukten på Siraitia grosvenorii, olje av bladet/stengelen 
på Rosmarinus o-cinalis (rosmarin), sitronsyre, olje av 
bladet på Cinnamomum zeylanicum, olje av blomsten/
bladet/stengelen på Gaultheria procumbens 
(vintergrønn), olje av Mentha piperita (peppermynte), 
olje av Commiphora myrrha, cinnamal, eugenol, 
limonen, linalool, benzylbenzoat, cinnamylalkohol.


