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• Nabízí účinnou očistu pomocí jemné 
rychleschnoucí mlhy.

• Směs esenciálních olejů On Guard osvěží svou 
povzbuzující citrusovou a kořeněnou vůní.

• Jablečný extrakt hydratuje pokožku a zanechává ji 
hebkou a hladkou.

• Praktická lahvička je skvělým společníkem, když 
jste v pohybu nebo na cestách!

POPIS PRODUKTU 
Rozprašovač k očistě rukou On Guard čistí ruce svou 
mimořádně jemnou, rychle schnoucí mlhou, která má očistný 
účinek na pokožku. Zvlhčující přípravek obohacený o přírodní 
jablečný extrakt nevysušuje pokožku a ruce zůstanou hebké 
a hladké. Směs On Guard tvoří esenciální oleje CPTG™ Planý 
pomeranč, Hřebíček, Skořice, Eukalyptus a Rozmarýn 
a nabízí osvěžující vůni citrusových plodů a koření. 
Etylalkohol pomáhá očistit ruce a posiluje očistný účinek 
olejové mlhy. Praktický rozprašovač je ideální na cesty, do 
školy, do práce i pro fyzicky aktivní rodiny.

POUŽITÍ

• Noste si lahvičku rozprašovače k očistě rukou  
On Guard v kabelce nebo sportovní tašce pro použití  
při sportovních aktivitách.

• Použijte ho před jídlem nebo ve veřejné dopravě,  
když potřebujete praktický způsob očisty rukou.

• Používejte s ostatními produkty kosmetické řady  
On Guard.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím důkladně protřepejte. Proveďte 1–2 nástřiky 
přímo na ruce; vtírejte do rukou, dokud nebudou suché.

UPOZORNĚNÍ 
Hořlavý. Chraňte před plamenem, jiskrami nebo teplotami nad 
40 °C. Pouze k zevnímu použití. Při používání tohoto výrobku 
zamezte styku s očima. Dojde-li k podráždění a zarudnutí, 
přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Další upozornění viz štítek.

SLOŽENÍ
Alkohol, voda (Aqua), výtažek z plodu Pyrus malus (jablko), 
glycerin, olej z listů Eucalyptus globulus, olej ze slupek Citrus 
aurantium dulcis (pomeranč), olej z poupat Eugenia 
caryophyllus (hřebíček), olej z listů Cinnamomum zeylanicum, 
olej z kůry Cinnamomum zeylanicum, olej z listů Rosmarinus 
officinalis (rozmarýn), benzyl benzoát, eugenol, linalool, 
limonen.

Rozprašovač k očistě rukou  
On Guard™ 


