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• Gepatenteerde On Guard essentiële olieblend van 
wilde sinaasappel, kruidnagel, kaneel, eucalyptus 
en rozemarijn zorgt voor reiniging van de mond.

• Gebruik On Guard Mondspoelmiddel voor schone 
tanden en tandvlees.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN EN VOORDELEN

PRODUCTBESCHRIJVING
On GuardTM Mondspoelmiddel is alcoholvrij en ontwikkeld 
om tanden en tandvlees schoon te houden en de algehele 
mondhygiëne te bevorderen. De krachtige eigenschappen 
van On Guard – een gepatenteerde CPTG essentiële 
olieblend – combineren de voordelen van wilde 
sinaasappel, kruidnagel, kaneel, eucalyptus, rozemarijn en 
mirre en ondersteunen de mondhygiëne. Voeg On Guard 
Mondspoelmiddel toe aan je mondhygiëneroutine, naast 
normaal poetsen en flossen, ter ondersteuning van een 
goede mondgezondeid.

TOEPASSINGEN
• Bewaar het naast je wasbak of in je badkamerkast zodat 

je het altijd bij de hand hebt.

• Gebruik het 's ochtends en 's avonds na het 
tandenpoetsen voor het beste resultaat

• Gebruik het naar behoefte als je een beetje extra 
ondersteuning nodig hebt.

• Gebruik het samen met de andere producten uit de On 
Guard persoonlijke verzorgingslijn. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Voor gebruik goed schudden. Gedurende 60 seconden goed 
door de mond laten spoelen. Gebruik 's ochtends en 's avonds 
na het tandenpoetsen met On Guard Tandpasta.

VOORZICHTIG
Niet doorslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet 
gebruiken indien de veiligheidszegel gebroken is of ontbreekt.
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Ingrediënten: Water (Aqua), Xylitol, Glycerine, 
Cyclodextrine, Olie uit de schors van Cinnamomum 
Zeylanicum (Kaneel), Eugenia Caryophyllus (Clove) 
Kruidnagelolie, Olie uit schil van Citrus Aurantium 
Dulcis (Zoete sinaasappel), Natriumcitraat, Olie uit 
de blaadjes/twijgen van Eucalyptus Globulus , 
Benzoëzuur, Natriumchloride, Salvadora Persica 
(Miswak) Schors/Wortelextract, Siraitia Grosvenorii 
(Monkfruit) Fruitextract, Olie uit de blaadjes/steeltjes 
van Rosmarinus O-cinalis (Rozemarijn), Citroenzuur, 
Olie uit de blaadjes van Cinnamomum Zeylanicum 
(Kaneel), Olie uit de bloemen/blaadjes/steeltjes van 
Gaultheria Procumbens (Wintergroen), Mentha 
Piperita Pepermuntolie, Commiphora Myrrha 
Mirreolie, Cinnamal, Eugenol, Limonene, Linalool, 
Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol


