
HOVEDINGREDIENSER OG FORDELE

PRODUKTINFORMATIONSSIDE

dōTERRA On Guard™

Whitening-Tandpasta

• Den proprietære æteriske olieblanding dōTERRA 
On Guard af vild appelsin, nellike, kanel, eukalyptus 
ogrosmarin renser og opfrisker din ånde.

• Æterisk pebermynteolie kombineret med den 
proprietære æteriske olieblanding dōTERRA On 
Guard efterlader din ånde med en frisk smag af 
kanel og mynte.

• Xylitol-sødestof smager godt.

PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRAs tandpasta indeholder ikke fluor og kombinerer 
de beskyttende fordele fra dōTERRA On Guard blandingen 
med andre ingredienser, der hjælper med at vedligeholde 
tænderne og oplyse dit smil. Æteriske olier fra vild appelsin, 
nellike, kanel, eukalyptus og rosmarin arbejder sammen for 
at rense og opfriske din ånde. Disse olier, sammen med de 
æteriske olier fra pebermynte og vintergrøn, giver dōTERRA 
On Guard Whitening-Tandpasta en forfriskende smag af 
kanel og mynte, som efterlader din ånde frisk og ren hele 
dagen! Fås enkeltvis eller i en pakke med 3 styk.

ANVENDELSER 

• Brug morgen og aften som en del af en regelmæssig, 
sund hygiejnerutine.

• Træt af tandpasta med kraftig smag? Børst tænder 
med dōTERRA On Guard Whitening-Tandpasta, der 
tilbyder en mild smag med kraftfulde resultater.

• Brug den sammen med On Guard Mundskyl for 
ekstra støtte.

• Kombinér den med hele On Guard-serien til personlig 
pleje for at opleve yderligere og ekstra fordele.

BRUGSANVISNING
Påfør en mængde tandpasta på størrelse med en ært  
på en våd tandbørste, efter du har brugt tandtråd. Børst 
forsigtigt, men grundigt, helst efter hvert eneste måltid, 
samt om morgenen og om aftenen, eller brug den som 
anbefalet af en tandlæge eller læge. For bedre resultater 
bør du efterfølgende anvende en mundskyl af en dråbe 
dōTERRA On Guard blandet med 236 ml vand. Skyl 
munden grundigt i 1 minut, og skyl efter.

ADVARSLER 
Brug kun som foreskrevet. Opbevares utilgængeligt for børn.

INGREDIENSER
Glycerin, vand (aqua), hydreret silica, calciumcarbonat, 
xylitol, hydroxyapatit, cellulosegummi, mentha piperita 
(pebermynte) olie, xanthangummi, stevia rebaudiana 
bladekstrakt, natriumlauroylsarcosinat, citrus aurantium 
dulcis (appelsin) olie fra skallen, cinnamomum zeylanicum 
olie fra barken, eugenia caryophyllus (nellike) olie fra 
knoppen, cinnamomum zeylanicum olie fra bladet, gaultheria 
procumbens (vintergrøn) olie fra bladet, eucalyptus globulus 
olie fra bladet, commiphora myrrha olie, rosmarinus 
officinalis (rosmarin) olie fra blad/stilk, natriumklorid, 
natriumglycolat, cinnamal, eugenol, limonene, linalool.
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