
PRIMAIRE VOORDELEN

• Heeft een efficiënte reinigende werking dankzij 
een fijne, sneldrogende mist

• On Guard Essentiële Olie Blend heeft een 
verkwikkend, kruidig citrusaroma

• Samengesteld met appelextract voor de hydratatie 
van de huid die daardoor zacht en glad aanvoelt

• Het handige flesje is een perfecte metgezel voor 
onderweg of op reis!

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

OnGuard™  
Reinigende HandSpray  27 ml

PRODUCTBESCHRIJVING
On GuardTM Reinigende HandSpray reinigt de handen met 
zijn zuiverende effect door een extreem fijne, sneldrogende 
mist. Door het natuurlijke appelextract droogt de huid niet 
uit en laat het de handen zacht en soepel aanvoelen On 
Guard blend van de essentiële oliën wilde sinaasappel, 
kruidnagel, kaneel, eucalyptus en rozemarijn CPTG™ 
zorgen voor een opwekkend citrusaroma. Ethyl alcohol 
ondersteunt de reinigende werking van de spray en helpt 
bij het ontsmetten van de handen.

GEBRUIK
• Stop een flesje On Guard Reinigende HandSpray in je 

hand- of sporttas om onderweg te gebruiken

• Gebruik vóór de maaltijd en in het openbaar vervoer 
als je je handen op een handige manier wilt reinigen

• Gebruik in combinatie met de andere producten in het 
On Guard assortiment voor persoonlijke verzorging

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Voor gebruik goed schudden. Spray 1-2 keer direct op de 
handen; wrijf tot het droog aanvoelt.

WAARSCHUWINGEN
Ontvlambaar. Houd uit de buurt van vlammen, vonken of 
temperaturen boven de 40°C. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Vermijd contact met de ogen bij het gebruiken 
van dit product. Staak het gebruik en raadpleeg een 
dokter indien irritatie of roodheid ontstaat. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. Zie label voor overige 
waarschuwingen.

Ingrediënten: Alcohol, Water (Aqua), Pyrus Malus 
(Appel) Vruchtenextract,Glycerin, Olie uit de blaadjes 
van Eucalyptus Globulus, Olie uit de schil van Citrus 
Aurantium Dulcis (Sinaasappel), Eugenia Caryophyllus 
(Kruidnagel-)olie, Olie uit de blaadjes van 
Cinnamomum Zeylanicum, Olie uit de schors van 
Cinnamomum Zeylanicum, Olie uit de blaadjes van 
Rosmarinus Officinalis (Rozemarijn), Benzyl Benzoate, 
Eugenol, Linalool, Limonene
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