
ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

dōTERRA On Guard™ Whitening Toothpaste 
(Избелваща паста за зъби)

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

• Етеричното масло от Peppermint (Лютива мента) 
в комбинация с патентования бленд dōTERRA 
On Guard прави дъха Ви свеж и с аромат на 
мента и канела.

• Подсладителят от ксилитол има страхотен вкус.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Пастата за зъби без флуор на dōTERRA съчетава защитните 
ползи от бленда On Guard на dōTERRA с други естествени 
съставки, които помагат за поддържането на зъбите Ви 
здрави и озаряват усмивката Ви. Етеричните масла от Wild 
Orange (Див портокал), Clove (Карамфил), Cinnamon (Канела), 
Eucalyptus (Евкалипт) и Rosemary (Розмарин) се комбинират, 
за да почистят зъбите и да освежат дъха. Тези масла, заедно с 
етеричните масла от Peppermint (Лютива мента) и Wintergreen 
(Гаултерия), придават на dōTERRA On Guard Whitening 
Toothpaste (Избелваща паста за зъби) уникален освежаващ 
аромат на мента и канела, който прави дъха Ви свеж през 
целия ден! Налична като единична бройка или в пакет от 3.

УПОТРЕБИ 

• Използвайте сутрин и вечер като част от рутинния 
хигиенен режим.

• Уморихте ли се от прекалено мощни пасти за зъби? 
Използвайте dōTERRA On Guard Whitening Toothpaste 
(Избелваща паста за зъби), която осигурява фино 
усещане с мощно действие.

• Комбинирайте с On Guard Mouthwash (Вода за уста)  
за допълнително действие.

• Използвайте заедно с цялата гама за лична грижа On 
Guard за още повече ползи.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
След почистване на зъбите с конец сложете малко количество 
паста върху навлажнена четка за зъби. Четкайте нежно, но 
старателно, за предпочитане след всяко хранене сутрин и 
вечер или използвайте според указанията на зъболекар или 
лекар. За по-добри резултати използвайте и вода за уста от 
една капка от dōTERRA On Guard, разтворена в 236 ml вода. 
Жабурете енергично за една минута и изплакнете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Използвайте само според указанията. Пазете далеч от деца.

СЪСТАВКИ
Глицерин, вода (Aqua), хидратиран силициев диоксид, калциев 
карбонат, ксилитол, хидроксиапатит, целулозна гума, масло от 
Mentha Piperita (лютива мента), ксантанова гума, екстракт от 
листа на Stevia Rebaudiana, натриев лауроил саркосинат, 
масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), масло от 
кора на Cinnamomum Zeylanicum, масло от пъпката на Eugenia 
Caryophyllus (карамфил), масло от листа на Cinnamomum 
Zeylanicum, масло от листа на Gaultheria Procumbens 
(гаултерия), масло от листа на Eucalyptus Globulus, масло от 
Commiphora Myrrha, масло от листа/стъбло на Rosmarinus 
Officinalis (розмарин), натриев хлорид, натриев глюконат, 
цинамал, евгенол, лимонен, линалол.
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