
PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Todas as palavras com marca comercial ou símbolos de marca registrada são marcas comerciais ou marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC ©2022 dōTERRA Holdings, LLC  PT EU On Guard Mouthwash PIP  180222

PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

On Guard™ 

Elixir Oral

• A mistura de óleos essenciais própria On Guard 
de Laranja Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto 
e Alecrim promove a limpeza da boca.

• O extrato de Miswak ajuda a manter a limpeza 
dos dentes ao reduzir a acumulação excessiva de 
placa bacteriana.

• Utilize o Elixir Oral On Guard para promover a 
limpeza dos dentes e das gengivas.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O Elixir Oral On GuardTM sem álcool foi formulado para limpar 
os dentes e as gengivas e ajuda a promover a higiene oral 
geral. As propriedades poderosas da On Guard, uma mistura 
de óleos essenciais CPTGTM própria, combinam os benefícios 
da Laranja Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto, Alecrim e 
Mirra para promover a limpeza oral. Adicione o Elixir Oral On 
Guard à sua rotina de higiene oral, além da escovagem e do 
fio dental, para melhorar a sua higiene oral.

UTILIZAÇÕES
• Mantenha junto ao lavatório ou guarde-o no armário do 

quarto de banho para um acesso fácil.

• Utilize de manhã e ao deitar, após escovar os dentes, 
para obter os melhores resultados.

• Utilize conforme necessário, quando precisar de uma 
lavagem extra.

• Utilize em conjunto com outros produtos da gama de 
cuidados pessoais On Guard.

INDICAÇÕES DE USO
Agite bem antes de utilizar. Bocheche durante 60 segundos. 
Utilize de manhã e ao deitar, após escovar os dentes com a 
pasta de dentes On Guard.

PRECAUÇÕES 
Não engolir. Mantenha fora do alcance das crianças. Não 
utilize se o selo antiadulteração tiver sido removido ou 
estiver rompido.

Ingredientes: Água (Aqua), Xilitol, Glicerina, Ciclodextrina, 
Óleo de Casca de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de 
Rebento de Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo de Casca 
de Citrus Aurantium Dulcis (Laranja), Citrato de sódio, Óleo 
da Folha/Ramo de Eucalyptus Globulus, Ácido benzoico, 
Cloreto de sódio, Extrato da Casca/Raiz de Salvadora 
Persica, Extrato da Fruta de Siraitia Grosvenorii, Óleo de 
Folha/Caule de Rosmarinus Officinalis (Alecrim), Ácido 
cítrico, Óleo da Folha de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo da 
Flor/Folha/Caule de Gaultheria Procumbens (Wintergreen), 
Óleo de Mentha Piperita (Hortelã-Pimenta), Óleo de 
Commiphora Myrrha (Mirra), Cinnamal, Eugenol, Limoneno, 
Linalol, Benzoato de Benzil, Álcool Cinamílico.


