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• Осигурява ефективно почистване с фин, 
бързосъхнещ спрей.

• Блендът от етерични масла On Guard притежава 
ободряващ аромат на цитрусови подправки.

• Формулиран е с екстракт от ябълка за овлажняване 
на кожата и прави кожата мека и гладка.

• Удобната бутилка е идеалният спътник, когато сте в 
движение или пътувате!

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
On GuardTM Hand Purifying Mist (Почистващ спрей за ръце) 
почиства ръцете благодарение на пречистващия си ефект 
върху кожата, постигнат с помощта на изключително финия, 
бързосъхнещ спрей. Овлажняващата формула с добавен 
натурален екстракт от ябълка не изсушава кожата и прави 
ръцете нежни и гладки. Блендът от етеричните масла от клас 
CPTG™ Wild Orange (Див портокал), Clove (Карамфил), 
Cinnamon (Канела), Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary 
(Розмарин) On Guard придава ободряващ аромат на 
цитрусови подправки. Етиловият алкохол спомага за 
почистването на ръцете, като подсилва ефекта на спрея. 
Спреят е перфектен за пътувания, училище, работа, както и 
за всички семейства в движение.

УПОТРЕБИ

• Дръжте бутилка On Guard Hand Purifying Mist 
(Почистващ спрей за ръце) в чантата си или сака за 
фитнес, за да го използвате в движение.

• Използвайте преди хранене и в градския транспорт, 
когато Ви трябва удобно средство за почистване на 
ръце.

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

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Направете 1 – 2 впръсквания директно върху ръцете; 
разтрийте ги, докато изсъхнат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Запалим. Пазете от пламък, искри или температури над 
40°C. Само за външна употреба. Избягвайте контакт с 
очите по време на употреба. Прекратете употребата и се 
консултирайте с лекар, ако се появи дразнене и 
зачервяване. Пазете далеч от деца. Вижте етикета за 
допълнителни предупреждения.

СЪСТАВКИ
Алкохол, вода (Aqua), екстракт от плода на Pyrus Malus 
(ябълка), глицерин, масло от листа на Eucalyptus Globulus 
(евкалипт), масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis 
(портокал), масло от пъпката на Eugenia Caryophyllus 
(карамфил), масло от листата на Cinnamomum Zeylanicum 
(канела), масло от кората на Cinnamomum Zeylanicum 
(канела), масло от листата на Rosmarinus Officinalis 
(розмарин), бензил бензоат, евгенол, линалол, лимонен.
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