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HLAVNÉ INGREDIENCIE A ÚČINKY

On Guard™

Ústna voda

• Patentovaná zmes esenciálnych olejov On Guard 
zložená z olej Divoký pomaranč, Klinček, Škorica, 
Eukalyptus a Rozmarín, preto čistí ústnu dutinu.

• Výťažok z miswaku pomáha udržiavať zuby čisté 
redukciou nadmerného hromadenia plaku.

• Použite ústnu vodu On Guard na podporu čistých 
zubov a ďasien.

OPIS PRODUKTU 
Ústna voda On Guard neobsahuje alkohol, je vyvinutá na 
čistenie zubov a ďasien a pomáha podporovať celkovú 
hygienu ústnej dutiny. Silné účinky On Guard – patentovanej 
zmesi esenciálnych olejov triedy CPTG – spájajú prínosy oleja 
Divoký pomaranč, Klinček, Škorica, Eukalyptus, Rozmarín a 
Myrha, ktoré podporujú čistotu ústnej dutiny. Pridajte ústnu 
vodu On Guard do vašej starostlivosti o ústnu hygienu, aby 
ste okrem bežného umývania zubov a čistenia dentálnou 
niťou podporili čistotu vašej ústnej dutiny.

POUŽITIE
• Uchovávajte pri umývadle alebo v kúpeľňovej skrinke, 

aby ste k nemu mali ľahký prístup.

• Najlepšie výsledky dosiahnete používaním ráno a večer 
po umytí zubov.

• Používajte podľa potreby, ak chcete trošku viac podpory.

• Používajte s ostatnými produktmi z radu osobnej hygieny 
On Guard.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použití dobre pretrepať. Dôkladne preplachujte v 
ústach po dobu 60 sekúnd. Používajte ráno a večer po 
umytí zubov s zubnou pastou On Guard.

UPOZORNENIE 
Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt 
nepoužívajte, ak je poškodený alebo chýba bezpečnostný 
uzáver.

Zloženie: Voda (aqua), xylitol, glycerín, cyklodextrín, olej 
z kôry Cinnamomum zeylanicum, olej z púčikov 
Eugenia caryophyllus (klinček), olej zo šupky Citrus 
aurantium dulcis (pomaranč), citrát sodný, olej z listov/
vetvičiek Eucalyptus globulus, kyselina benzoová, 
chlorid sodný, výťažok z kôry/koreňa Salvadora 
persica, výťažok z plodu Siraitia grosvenorii, olej z 
listov/stoniek Rosmarinus Officinalis (rozmarín), 
kyselina citrónová, olej z listov Cinnamomum 
zeylanicum, olej z kvetov/listov/stoniek Gaultheria 
procumbens (gaultéria), olej Mentha piperita (mäta 
pieporná), olej Commiphora myrrha, cinamal, eugenol, 
limonén, linalool, benzyl benzoát, cinamyl alkohol.


