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ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ПОЛЗИ

On Guard™

Mouthwash (Вода за уста)

• Патентованият бленд от етеричните масла от 
Wild Orange (Див портокал), Clove (Карамфил), 
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и 
Rosemary (Розмарин) On Guard почиства устата.

• Екстрактът от Miswak (Мисвак) помага за 
поддържане на чисти зъби, като намалява 
прекомерното натрупване на плака.

• Използвайте On Guard Mouthwash (вода за уста), 
за да подобрите чистотата на зъбите и венците.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
On GuardTM Mouthwash (вода за уста) е без алкохол, с 
формула за почистване на зъбите и венците и помага за 
подобряване на цялостната орална хигиена. Мощните 
свойства на On Guard – патентован бленд от етерични 
масла клас CPTG – комбинира предимствата на Wild 
Orange (Див портокал), Clove (Карамфил), Cinnamon 
(Канела), Eucalyptus (Евкалипт), Rosemary (Розмарин) и 
Myrrh (Смирна) за подобряване на устната хигиена. 
Включете On Guard Mouthwash (вода за уста) в 
ежедневната си орална хигиена, в допълнение към 
обичайното почистване на зъбите с четка и конец за 
зъби, за да поддържате чистотата на устната кухина.

УПОТРЕБИ
• Съхранявайте в близост до мивката си или в шкафчето 

в банята за лесен достъп.

• Използвайте сутрин и вечер след миене на зъбите за 
най-добри резултати.

• Използвайте при необходимост, когато искате да 
получите допълнителна грижа.

• Използвайте с останалите продукти от серията за лична 
грижа On Guard.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Разклатете добре преди употреба. Жабурете силно в 
продължение на 60 секунди. Използвайте сутрин и вечер 
след миене на зъбите с паста за зъби On Guard.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Не поглъщайте. Пазете далеч от деца. Да не се използва, 
ако предпазният печат е повреден или липсва.

Съставки: Вода (Aqua), ксилитол, глицерин, циклодекстрин, 
масло от кората на Cinnamomum zeylanicum (канела), 
масло от пъпката на Eugenia Caryophyllus (карамфил), 
масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), 
натриев цитрат, масло от листата/клоните на Eucalyptus 
Globulus (евкалипт), бензоена киселина, натриев хлорид, 
екстракт от кора/корен на Salvadora Persica (синапено 
дърво), екстракт от плод на Siraitia Grosvenorii, масло от 
листата/стъблата на Rosmarinus Officinalis (розмарин), 
лимонена киселина, масло от листата на Cinnamomum 
Zeylanicum (канела), масло от цвят/листа/стъбло на 
Gaultheria Procumbens (гаултерия), масло от Mentha 
Piperita (лютива мента), масло от Commiphora myrrha 
(смирна), цинамал, евгенол, лимонен, линалол, бензил 
бензоат, канелен алкохол.


