dōTERRA OnGuard™
Beskyttende Blanding 15 ml

PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
dōTERRA OnGuard er en af dōTERRAs mest populære
blandinger og er et must-have pga. dens utrolige fordele.
Når den indtages dagligt indvortes støtter dōTERRA
OnGuard dit immunsystems naturlige funktioner. Med sin
unikke aroma tilbyder OnGuard et duftende, naturligt og
effektivt alternativ. OnGuard kan også tilføjes som et
lækkert (og nærende) smagstwist til varme drikke og
desserter!

ANVENDELSER
• Sæt skårne æbler i blød i en skål vand med en dråbe
OnGuard for en sund snack.
• Tilføj en dråbe OnGuard til vand eller te.
• Brug en våd klud og 1 - 2 dråber OnGuard til at tørre
køkken- og badeværelsesoverflader af.
• Gnid dōTERRA OnGuard under dit barns fødder i
skoleperioden.
Aromatisk beskrivelse: Varm, krydret,
kamforholdig, træagtig

PRIMÆRE FORDELE
• Har en energigivende og opløftende aroma.
• Tilføjer en varm, citrusagtig smag til varme drikke
og desserter.
• Når den indtages dagligt indvortes støtter
dōTERRA OnGuard dit immunsystems naturlige
funktioner.
• OnGuard giver et naturligt og effektivt alternativ til
andre muligheder.

dōTERRA OnGuard™

• Forstøv dōTERRA OnGuard, inden du får gæster for at
skabe en indbydende aroma.

BRUGSANVISNING
Aromatisk: Brug tre til fire dråber i den valgte olieforstøver.
Indvortes: Fortynd en dråbe i 125 ml væske, eller tag en
vegetabilsk kapsel.
Udvortes: Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage.
Bland 5 dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe
med 10 dråber bærerolie til parfumering.

ADVARSLER
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn.
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling,
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre
øre og sensitive områder. Undgå sollys eller UV-stråler i
mindst 12 timer efter du har påført produktet.
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