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Съставки: Триглицериди със средна верига (кокосово 
масло, палмово масло), Етерично масло от кора на 
див портокал (Citrus sinensis), Етерично масло от 
пъпка на карамфил (Eugenia caryophyllata), 
Сгъстители (агар, гума гуар, глицерин), Етерично 
масло от листа на канела (Cinnamomum 
zeylanicum), Аромати: Етерично масло от кора на 
канела (Cinnamomum zeylanicum), Етерично масло 
от листа на евкалипт (Eucalyptus globulus), Етерично 
масло от листа/стъбла на розмарин (Rosmarinus 
officinalis), Сгъстители (натриев алгинат, карагенан, 
калиев хлорид), Подсладител (ксилитол).

On Guard™ Beadlets  
(Мини перлички)
Хранителна добавка с етерични масла и подсладител

• Вкусна доза от етеричните масла Wild Orange 
(Див портокал), Clove (Карамфил), Cinnamon 
(Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary 
(Розмарин).

• Осигурява лесен начин за приемане на  
On Guard.

• Удобните мини перлички са перфектни по време 
на пътуване и в движение.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
On Guard BeadletsTM (Мини перлички) са лесен и удобен 
начин да извлечете ползите от бленда от етерични масла 
On GuardTM. On Guard BeadletsTM (Мини перлички) 
предлагат вкусна доза от патентования бленд на dōTERRA 
от Wild Orange (Див портокал), Clove (Карамфил), 
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary 
(Розмарин), събрани в малки зеленчукови перлички, 
които се разтварят в устата.

УПОТРЕБИ
• Консумирайте през зимата, докато пътувате или когато 

сте с големи групи хора.

• Вземете една до две перлички след хранене.

• Съхранявайте тези удобни мини перлички в чантата 
или сака за пътуване, за да ги имате подръка, когато 
сте в движение.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Употребявайте до 5 мини перлички дневно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пазете далеч от деца. Не надхвърляйте препоръчителната 
дневна доза. Хранителните добавки не трябва да 
заместват разнообразното и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. Бременните или 
кърмещи жени и хората с медицински заболявания 
трябва да се консултират с лекар преди употреба. Дръжте 
добре уплътнен и съхранявайте на хладно място.


