
PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Espuma de lavar  
as mãos On Guard™

• A adição da mistura de óleos essenciais On 
Guard otimiza a função de limpeza, distinguindo-
se dos outros produtos.

• Os aromas a especiarias e citrinos do On Guard 
revigoram os sentidos.

• O dispensador de sabão da dōTERRA também 
está disponível. Pode ser comprado com a 
espuma de lavar as mãos ou separadamente.

• Espuma de lavar as mãos disponível como um 
único frasco ou num conjunto de dois frascos.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Reforçada com o poder dos óleos essenciais CPTG Certified 
Pure Tested Grade™ (Certificado Grau Pureza Testado), a 
Espuma de Lavar as Mãos On Guard oferece os benefícios 
de uma das misturas de óleos essenciais próprias da 
dōTERRA mais populares. A Espuma de Lavar as Mãos On 
Guard limpa as mãos, enquanto o aroma revigorante dos 
óleos essenciais deixa as suas mãos limpas e com um 
perfume fresco e cítrico.

UTILIZAÇÕES 

• Utilize a Espuma de Lavar as Mãos On Guard para sentir o 
poder da limpeza impregnada com óleos essenciais CPTG.

• Mantenha um frasco da espuma de lavar as mãos ao lado do 
lavatório ou na cozinha para uma utilização diária.

• Utilize o resto da gama On Guard™ para aprofundar a sua 
experiência com os cuidados de higiene com óleos essenciais.

INDICAÇÕES DE USO
Adicione a Espuma de Lavar as Mãos On Guard ao 
dispensador de sabão. Pressione o dispensador uma ou 
duas vezes para dispensar a espuma nas mãos. Forme 
espuma com água quente e enxague bem.

PRECAUÇÕES 
Apenas para utilização externa. Evitar o contacto direto 
com os olhos e com a pele ferida. Armazene num local 
fresco e seco evitando a exposição à luz solar direta.

INGREDIENTES
Água (Aqua), Glutamato de cocoil de sódio, Polissorbato 20, 
Lauroanfoacetato de sódio, Fenoxietanol, Óleo da casca de 
Citrus Aurantium Dulcis (Laranja), Cetil hidroxietilcelulose, 
Caprilil glicol, Óleo de rebento de Eugenia Caryophyllus 
(Cravinho), Etilhexilglicerina, Hexileno glicol, Óleo da casca 
de Cinnamomum zeylanicum, Óleo da folha de Eucalyptus 
Globulus, Óleo da folha de Rosmarinus Officinalis (Alecrim), 
Hidróxido de sódio, ácido cítrico, EDTA dissódico, Cinnamal, 
Eugenol, Limoneno.
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