
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY A PŘÍNOSY

INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Bělicí zubní pasta 
On Guard™

• Patentovaná směs esenciálních olejů dōTERRA 
On Guard  obsahující oleje Planý pomeranč, 
Hřebíček, Skořice, Eukalyptus  a Rozmarýn, které 
čistí a osvěžují dech.

• Esenciální olej Máta peprná v kombinaci s 
patentovanou směsí esenciálních olejů dōTERRA 
On Guard dodá vašemu dechu skořicovo-
mátovou svěžest.

• Sladidlo xylitol chutná skvěle.

POPIS PRODUKTU 
Zubní pasta dōTERRA bez fluoridu kombinuje ochranné 
účinky směsi dōTERRA On Guard a složek, které pomáhají 
udržovat zdravé zuby a rozjasňovat úsměv. Esenciální oleje 
Planý pomeranč, Hřebíček, Skořice, Eukalyptus a Rozmarýn 
společně čistí a osvěžují dech. Tyto oleje, spolu s esenciálními 
oleji Máta peprná a Libavka, dodávají Bělicí zubní pastě 
dōTERRA On Guard osvěžující skořicovo-mátovou příchuť, 
která zanechá po celý den svěží a čistý dech! K dispozici 
jednotlivě nebo v balení po 3 ks.

POUŽITÍ 

• Používejte ráno a večer v rámci pravidelné zdravé hygieny.

• Máte dost zubní pasty se silnou příchutí? Čistěte si 
zuby Bělicí zubní pastou dōTERRA On Guard, která  
má jemnou příchuť, ale přitom vysokou účinnost.

• Pro ještě lepší výsledky ji používejte společně s ústní 
vodou On Guard.

• Pro ještě lepší příznivé účinky používejte společně 
s celou řadou osobní péče On Guard.

NÁVOD K POUŽITÍ
Po použití dentální nitě naneste trochu pasty velikosti 
hrášku na zvlhčený kartáček. Čistěte jemně, ale důkladně, 
nejlépe po každém jídle, ráno i večer, případně podle 
doporučení vašeho zubaře či lékaře. Pro dosažení ještě 
lepšího výsledku použijte poté ústní vodu připravenou 
z jedné kapky směsi dōTERRA On Guard rozmíchané ve 
236 ml vody. Jednu minutu intenzivně převalujte v ústech 
a vypláchněte.

UPOZORNĚNÍ 
Používejte pouze tak, jak je uvedeno. Uchovávejte mimo 
dosah dětí.

SLOŽENÍ
Glycerin, voda (aqua), hydratovaný oxid křemičitý, uhličitan 
vápenatý, xylitol, hydroxyapatit, karboxymetylcelulóza, olej 
z Mentha piperita (máta peprná), xanthanová guma, extrakt 
z listů Stevia rebaudiana, lauroyl sarkosinát sodný, olej ze 
slupek Citrus aurantium dulcis (pomeranč), olej z kůry 
Cinnamomum zeylanicum, olej z poupat Eugenia 
caryophyllus (hřebíček), olej z listů Cinnamomum 
zeylanicum, olej z listů Gaultheria procumbens (libavka), 
olej z listů Eucalyptus globulus, olej z Commiphora myrrha, 
olej z listů/stonku Rosmarinus officinalis (rozmarýn), chlorid 
sodný, glykolát sodný, cinnamal, eugenol, limonen, linalool.

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC. ©2022 dōTERRA Holdings, LLC  CS EU On Guard™ Whitening Toothpaste PIP  140622


