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• De toevoeging van dōTERRA On Guard 
essentiële oliën verbetert de reinigende functie, 
waarmee het zich onderscheidt van andere 
producten.

• De kruiden- en citrusaroma's van dōTERRA On 
Guard versterken de zintuigen.

• Twee flesjes On Guard Handzeep met pompje 
bijgesloten.

PRODUCTBESCHRIJVING 
Verrijkt met de kracht van dōTERRA CPTG Certified Pure 
Tested Grade™ essentiële oliën, biedt dōTERRA On Guard 
Schuimende Handzeep de voordelen van een van de meest 
populaire gepatenteerde dōTERRA essentiële olieblends. 
dōTERRA On Guard Schuimende Handzeep reinigt je 
handen en het verkwikkende aroma van essentiële oliën 
laten ze citroenfris ruiken.

TOEPASSINGEN

• Gebruik de dōTERRA On Guard Schuimende Handzeep 
om de reinigende kracht te ervaren van een reiniging 
met CPTG.

• Met het verbeterde zeeppompje kan je de juiste 
hoeveelheid product aanbrengen om mee in te 
schuimen en te reinigen.

• Zet een flesje handzeep voor dagelijks gebruik bij je 
gootsteen of in de keuken.

• Gebruik de overige producten uit het On Guard™ 
assortiment om je ervaring met essentiële oliën voor 
hygiënedoeleinden uit te breiden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng het schuim aan op je handen door het pompje van 
de dōTERRA On Guard Schuimende Handzeep een of twee 
keer in te drukken. Schuim het op met wat warm water en 
spoel goed af.

VOORZICHTIG
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen 
en wondjes. Bewaar op een koele, droge plaats en vermijd 
blootstelling aan direct zonlicht.

INGREDIËNTEN
Water (Aqua), Sodium Cocoyl Glutamaat, Polysorbate 20, 
Sodium Lauroamphoacetate, Phenoxyethanol, Olie uit de 
schil van Citrus Aurantium Dulcis (Zoete sinaasappel), Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Eugenia Caryophyllus 
Kruidnagelolie, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Olie uit 
de blaadjes van Cinnamomum Zeylanicum (Kaneel), Olie uit 
de schors van Cinnamomum Zeylanicum (Kaneel), Olie uit 
de blaadjes van Eucalyptus Globulus, Olie uit de blaadjes 
van Rosmarinus O-cinalis (Rozemarijn), Natriumhydroxide, 
Citroenzuur, Dinatrium EDTA, Cinnamal, Eugenol, Limonene.
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