On Guard™
Mouthwash

PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
On GuardTM Mundskyl er alkoholfri og formuleret til at rense
tænder og tandkød samt hjælpe med at fremme den
generelle mundhygiejne. De kraftfulde egenskaber ved
On Guard – en proprietær CPTGTM æterisk olieblanding –
kombinerer fordelene ved vild appelsin, nellike, kanel,
eukalyptus, rosmarin og myrra for at fremme mundens
renhed. Tilføj On Guard Mundskyl til din mundhygiejnerutine
som en tilføjelse til den almindelige tandbørstning og brug af
tandtråd, så du støtter mundens renhed.

ANVENDELSER
• Hav den ved siden af din håndvask, eller opbevar den i
badeværelsesskabet, så den er nem at komme til.
• Brug den morgen og aften efter tandbørstning, så du får
de bedste resultater.
• Brug den efter behov, når du vil have lidt ekstra støtte.
• Brug den sammen med andre produkter fra On Guardproduktlinjen til personlig pleje.

Ingredienser: Vand (Aqua), xylitol, glycerin,
cyclodextrin, Cinnamomum Zeylanicum olie fra bark,
Eugenia Caryophyllus (nellike) olie fra knop, Citrus
Aurantium Dulcis (appelsin) olie fra skal,
natriumcitrat, Eucalyptus Globulus olie fra blad/gren,
benzoesyre, natriumklorid, Salvadora Persica ekstrakt
fra bark/rod, Siraitia Grosvenorii frugtekstrakt,
Rosmarinus Officinalis (rosmarin) olie fra blad/stilk,
citronsyre, Cinnamomum Zeylanicum olie fra blad,
Gaultheria Procumbens (vintergrøn) olie fra blomst/
blad/stilk, Mentha Piperita (pebermynte) olie,
Commiphora Myrrha olie, cinnamal, eugenol,
limonene, linalool, benzylbenzoat, cinnamylalkohol.

BRUGSANVISNING
Rystes godt inden brug. Skyl grundigt i 60 sekunder.
Brug den morgen og aften, efter du har børstet tænder
med On Guard Tandpasta.

ADVARSLER
Må ikke synkes. Opbevares utilgængeligt for børn. Anvend
ikke, hvis forseglingen er brudt eller mangler.

HOVEDINGREDIENSER OG FORDELE
• Den proprietære æteriske olieblanding On Guard
af vild appelsin, nellike, kanel, eukalyptus og
rosmarin renser munden.
• Ekstrakt af miswak hjælper med at holde
tænderne rene ved at reducere for stor opbygning
af plak.
• Brug On Guard Mundskyl til at fremme tændernes
og tandkødets renhed.
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