
ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

On Guard™ Foaming Hand 
Wash (Течна пяна за ръце) 

• Добавянето на бленд от етеричните масла 
dōTERRA On Guard подобрява почистването, 
което го отличава от други продукти.

• Ароматите на подправки и цитруси на On 
Guard ободряват сетивата.

• Наличен е и диспенсър за сапун с помпа на 
dōTERRA. Може да бъде закупен с течната 
пяна за ръце или отделно.

• Течната пяна е налична в една бутилка или в 
комплект от две.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Подсилена със силата на етеричните масла от клас CPTG 
Certified Pure Tested Grade™ (сертифициран чист тестван 
клас), dōTERRA On Guard Foaming Hand Wash (Течна пяна 
за ръце) предоставя защитните свойства на някои от 
най-популярните патентовани блендове от етерични 
масла на dōTERRA. On Guard Foaming Hand Wash (Течна 
пяна за ръце) почиства кожата на ръцете, като 
същевременно осигурява ободряващ аромат на 
етерични масла, благодарение на които ръцете Ви са 
свежи и с цитрусов аромат.

УПОТРЕБИ 

• Използвайте On Guard Foaming Hand Wash (Течна пяна 
за ръце), за да изпитате силата на почистването с 
продукти от клас CPTG.

• Дръжте бутилка с течната пяна до мивката или в кухнята 
за ежедневна употреба.

• Използвайте останалата част от гамата On Guard™, за 
да подобрите грижите за хигиената си с етерични масла.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Добавете достатъчно количество On Guard Foaming Hand 
Wash (Течна пяна за ръце) към диспенсъра за сапун. 
Натиснете диспенсъра веднъж или два пъти, за да пусне 
пяна върху ръцете Ви. Добавете топла вода, докато се 
образува пяна, и изплакнете обилно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Само за външна употреба. Избягвайте контакт с очите и 
разранена кожа. Съхранявайте на хладно, сухо място, 
като избягвате излагането на пряка слънчева светлина.

СЪСТАВКИ
Вода (Aqua), натриев кокоил глутамат, полисорбат 20, 
натриев лауроамфоацетат, феноксиетанол, масло от кора 
на Citrus Aurantium Dulcis (Портокал), цетил хидроксиетил 
целулоза, каприлил гликол, масло от пъпката на Eugenia 
Caryophyllus (Карамфил), етилхексилглицерин, хексилен 
гликол, масло от листа на Cinnamomum Zeylanicum 
(Канела), масло от кора на Cinnamomum Zeylanicum, 
масло от листа на Eucalyptus Globulus (Евкалипт), масло 
от листата на Rosmarinus Officinalis (Розмарин), натриев 
хидроксид, лимонена киселина, динатриев EDTA, канела, 
евгенол, лимонен.
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