
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY A PŘÍNOSY

INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Pěnivé mýdlo na ruce  
On Guard™

• Přídavek směsi esenciálních olejů On Guard 
zlepšuje čisticí funkci a odlišuje tento prostředek 
od jiných produktů.

• Kořeněné a citrusové aroma On Guard 
povzbuzuje smysly.

• K dispozici je také dávkovač mýdla dōTERRA. 
Lze zakoupit s mýdlem na ruce, nebo 
samostatně.

• Mýdlo na ruce je v prodeji jako jedna láhev, nebo 
v balení po dvou lahvích.

POPIS PRODUKTU 
Pěnivé mýdlo na ruce On Guard obohacené silou 
esenciálních olejů certifikované čisté testované kvality 
(CPTG, Certified Pure Tested Grade™) poskytuje přínosy 
jedné z nejoblíbenějších patentovaných směsí esenciálních 
olejů dōTERRA. Pěnivé mýdlo na ruce On Guard čistí ruce 
a má osvěžující vůni esenciálních olejů, takže vaše ruce 
budou čisté a se svěží vůní po citrusech.

POUŽITÍ 

• Používejte Pěnivé mýdlo na ruce On Guard a vyzkoušejte 
si očistu v kvalitě olejů CPTG.

• Lahvičku s mýdlem na ruce si nechte vedle dřezu nebo 
v kuchyni pro každodenní použití.

• Používejte také ostatní přípravky řady On Guard™ pro ještě 
lepší zážitek z hygieny s využitím esenciálních olejů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nalijte čisté Pěnivé mýdlo na ruce On Guard do dávkovače 
mýdla. Jedním nebo dvěma stisky naneste pěnu na ruce. 
Namydlete se pomocí teplé vody a důkladně ruce 
opláchněte.

UPOZORNĚNÍ 
Pouze k zevnímu použití. Zamezte styku s očima 
a poškozenou pokožkou. Skladujte na chladném, suchém 
místě a nenechávejte na přímém slunci.

SLOŽENÍ
Voda (aqua), kokoyl glutamát sodný, polysorbát 20, 
lauroamfoacetát sodný, fenoxyetanol, olej ze slupek Citrus 
aurantium dulcis (pomeranč), cetyl hydroxyetylcelulóza, 
kaprylyl glykol, olej z poupat Eugenia caryophyllus 
(hřebíček), ethylhexylglycerin, hexylenglykol, olej z listů 
Cinnamomum zeylanicum, olej z kůry Cinnamomum 
zeylanicum, olej z listů Eucalyptus globulus, olej z listů 
Rosmarinus officinalis (rozmarýn), hydroxid sodný, kyselina 
citronová, disodium EDTA, cinnamal, eugenol, limonen.
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