
HLAVNÉ INGREDIENCIE A ÚČINKY

INFORMAČNÝ HÁROK O 
PRODUKTE

Penivé mydlo na ruky On 
Guard™ 

• Pridanie zmesi esenciálnych olejov On Guard 
zosilňuje čistiacu funkciu, vďaka čomu vyniká 
nad ostatnými produktmi.

• Korenisté a citrusové vône zmesi On Guard 
povzbudzujú zmysly.

• K dispozícii aj dōTERRA pumpičkový dávkovač 
mydla. Môžete kúpiť s mydlom na ruky alebo 
samostatne.

• Mydlo na ruky je k dispozícii ako jedna fľaša 
alebo balenie dvoch fliaš.

OPIS PRODUKTU 
Penivé mydlo na ruky On Guard je obohatené o silu 
esenciálnych olejov certifikovanej čistej testovanej triedy 
CPTG™ a ponúka účinky jednej z najobľúbenejších 
patentovaných zmesí esenciálnych olejov dōTERRA. Penivé 
mydlo na ruky On Guard čistí ruky a dodáva povzbudzujúcu 
arómu esenciálnych olejov, ktorá na vašich rukách zanechá 
sviežu a citrusovo čistú vôňu.

POUŽITIE 

• Používajte penivé mydlo na ruky On Guard, aby ste zažili 
čistiacu silu očisty obohatenej o oleje triedy CPTG.

• Umiestnite fľaštičku mydla na ruky k umývadlu alebo do 
kuchyne na každodenné používanie.

• Použite ostatné produkty z radu On Guard™ a prehĺbte svoj 
zážitok zo starostlivosti o hygienu s esenciálnymi olejmi.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pridajte čisté penivé mydlo na ruky On Guard do dávkovača 
mydla. Raz alebo dvakrát stlačte dávkovač, aby ste si 
naniesli penu na ruky. Napeňte s teplou vodou a dôkladne 
opláchnite.

UPOZORNENIE 
Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami a 
otvorenými ranami. Skladujte na chladnom suchom mieste, 
nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

ZLOŽENIE
Voda (Aqua), kokoyl glutamát sodný, polysorbát 20, 
lauroamfoacetát sodný, fenoxyetanol, olej zo šupky Citrus 
Aurantium Dulcis (pomaranč), cetyl-hydroxypropylmetylcelulóza, 
kaprylylglykol, olej z púčikov Eugenia Caryophyllus (klinček), 
etylhexylglycerín, hexylénglykol, olej z listov Cinnamomum 
Zeylanicum, olej z kôry Cinnamomum Zeylanicum, olej z listov 
Eucalyptus Globulus, olej z listov Rosmarinus officinalis 
(rozmarín), hydroxid sodný, kyselina citrónová, dvojsodná soľ 
kyseliny etyléndiamintetraoctovej, cinnamal, eugenol, limonén.
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