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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Infundido com extrato hidratante de maçã 

• O mix de óleos essenciais On Guard promove um 
aroma revigorante cítrico e condimentado 

• Ajuda a limpar as mãos quando não há água e 
sabão disponíveis

• Tamanho conveniente para viagens e para uso em 
qualquer lugar

• Use para limpar as mãos após tocar em 
equipamentos de ginástica, carrinhos de compras, 
ou maçanetas

• O On Guard Spray de Limpeza para as Mãos limpa 
e purifica. Sua fórmula hidratante limpa as mãos 
eficazmente sem ressecar a pele, enquanto o mix 
de óleos essenciais CPTG® On Guard exala um 
aroma revigorante cítrico e condimentado

On Guard®  
Spray de Limpeza para as Mãos
27 mL

COD. 60209371

On Guard® 
Spray de Limpeza para as Mãos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Todos nós conhecemos o poder do mix de óleos essenciais 
On Guard e as maravilhas que ele faz ao ajudar nossas 
famílias e lares. Às vezes estamos correndo e gostaríamos 
que o On Guard estivesse disponível em um formato 
conveniente, portátil e fácil de usar. Em outras palavras, 
gostaríamos que houvesse um agente de limpeza com os 
benefícios adicionais do mix de óleos essenciais On Guard. 
Agora nós temos o On Guard Spray de Limpeza para as 
Mãos. Ele limpa e purifica as mãos por meio de um jato 
extra fino e de secagem rápida. 

Infundida com um extrato natural de maçã, sua fórmula 
hidratante não resseca a pele e deixa as mãos com uma 
sensação de suavidade e maciez. O mix On Guard com os 
óleos essenciais CPTG® de Laranja-Selvagem, Cravo, 
Canela, Eucalipto e Alecrim promove um aroma revigorante, 
cítrico e condimentado. O álcool etílico, ingrediente natural, 
oferece propriedades de limpeza eficazes para as mãos. O 
Spray de Limpeza para as Mãos On Guard limpa as mãos 
convenientemente e é perfeito para viagens, escola, 
trabalho, e para famílias com diversas atividades. 

INGREDIENTES
Ingrediente Ativo: Ethyl Alcohol 64% w/w
Ingredientes Inativos: Water (Aqua), Pyrus malus (Apple), 
Fruit Extract, Glycerin, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Citrus 
aurantium dulcis (Orange) Peel Oil, Eugenia caryophyllus 
(Clove) Bud Oil, Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil, 
Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Rosmarinus officinalis 
(Rosemary) Leaf Oil

MODO DE USAR 
Agite antes de usar. Molhe as mãos completamente e deixe 
secar sem enxugar. Para crianças menores de 5 anos, use 
sob a supervisão de adultos. Dermatologicamente testado.

PRECAUÇÕES 
Inflamável. Mantenha longe de chamas, faíscas ou 
temperaturas acima de 40°C. Somente para uso externo. 
Durante o uso deste produto evite o contato com os olhos. 
Se ocorrer contato, lave abundantemente com água. Em 
caso de irritação ou vermelhidão na pele, suspenda o uso e 
contate um médico. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Se ingerido, procure ajuda médica ou contate um Centro de 
Controle de Intoxicações imediatamente. Uso externo.


