
PEAMISED KOOSTISOSAD JA KASULIKKUS

TOOTE INFOLEHT

dōTERRA On Guard™ Whitening Toothpaste 
(Valgendav Hambapasta)

• dōTERRA On Guardi kaitstud eeterlik õlisegu, mis 
koosneb Wild Orange’i (apelsini), Clove’i (nelgi), Cinnamoni 
(kaneeli), Eucalyptuse (eukalüpti) ja Rosemary (rosmariini) 
õlist, puhastab ja värskendab hingeõhku.

• Pepperminti (piparmündi) eeterlik õli koos dōTERRA On 
Guardi kaitstud seguga annab teie hingeõhule kaneelise 
ja mündise värskuse.

• Magusaine ksülitool annab hea maitse.

TOOTEKIRJELDUS 
dōTERRA fluoriidivaba hambapasta ühendab dōTERRA On Guardi 
segu kaitsvad omadused teiste koostisosadega ning aitab hoida 
hambad tervetena ja muudab naeratuse säravaks. Wild Orange’i 
(apelsini), Clove’i (nelgi), Cinnamoni (kaneeli), Eucalyptuse (eukalüpti) 
ja Rosemary (rosmariini) eeterlikud õlid puhastavad üheskoos 
hambaid ja värskendavad hingeõhku. Need õlid koos Pepperminti 
(piparmündi) ja Wintergreeni (talihalja) eeterliku õliga annavad 
dōTERRA On Guard Whitening Toothpaste’ile (valgendavale 
hambapastale) värskendava kaneeli-mündimaitse, mis hoiab teie 
hingeõhu kogu päeva värske ja puhtana! Saadaval nii üksikult kui ka 
kolmese pakina.

KASUTUSALAD 
• Kasutage hommikuti ja õhtuti tavapärase hügieeniprotseduuri ajal.

• Olete tüdinenud kangest hambapastast? Peske hambaid dōTERRA 
On Guard Whitening Toothpaste’iga (valgendava hambapastaga), 
mis on maheda maitsega ja teeb hambad hästi puhtaks.

• Lisaefekti saamiseks kasutage koos On Guard Mouthwashiga 
(suuveega).

• Kasutage koos On Guardi sarja teiste hügieenitoodetega, et 
saada osa veelgi enamatest kasuteguritest. 

KASUTUSJUHISED
Pärast hammaste puhastamist hambaniidiga kandke märjale 
hambaharjale herneterasuurune kogus pastat. Harjake õrnalt, kuid 
põhjalikult, eelistatavalt pärast iga toidukorda ning hommikuti ja 
õhtuti, või kasutage vastavalt hambaarsti või arsti soovitusele. Et 
tulemus oleks veelgi parem, kasutage pärast hambapesu suuvett, 
mille saate, segades ühe tilga dōTERRA On Guardi 236 ml veega 
Loksutage hoogsalt suus ühe minuti jooksul ja siis loputage.

HOIATUSED 
Kasutage ainult juhiste järgi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KOOSTISOSAD
Glütseriin, vesi (Aqua), hüdraatunud ränidioksiid, kaltsiumkarbonaat, 
ksülitool, hüdroksüapatiit, karboksümetüültselluloos, piparmündi 
(Mentha piperita) õli, ksantaankummi, paraguai suhkrulehe (Stevia 
rebaudiana) leheekstrakt, naatriumlauroüülsarkosinaat, apelsini 
(Citrus aurantium dulcis) kooreõli, tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum 
zeylanicum) kooreõli, nelgipuu (Eugenia caryophyllus) pungaõli, 
tseiloni kaneelipuu (Cinnamomum zeylanicum) leheõli, talihalja 
(Gaultheria procumbens) leheõli, sinise eukalüpti (Eucalyptus 
globulus) leheõli, somaalia mürripuu (Commiphora myrrha) õli, 
hariliku rosmariini (Rosmarinus officinalis) lehe- ja varreõli, 
naatriumkloriid, naatriumglükolaat, kaneelaldehüüd, eugenool, 
limoneen, linalool.
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