
Tärkeimmät ainesosat ja hyödyt

TUOTETIETOSIVU

dōTERRA On Guard™

Valkaiseva Hammastahna

• Patentoidun dōTERRA On Guard -öljysekoituksen 
villiappelsiini, neilikka, kaneli, eukalyptus  ja 
rosmariini puhdistavat ja raikastavat hengityksen.

• Eteerinen piparminttuöljy ja patentoitu dōTERRA 
On Guard -sekoitus jättävät hengityksen kanelin- ja 
mintunraikkaaksi.

• Ksylitoli makeuttaa ja antaa makua.

TUOTEKUVAUS 
dōTERRAn fluorittomassa hammastahnassa yhdistyvät 
dōTERRA On Guard -sekoituksen suojaavat edut ja muut 
luonnolliset ainesosat, jotka auttavat ylläpitämään hampaiden 
terveyttä ja kirkastavat hymysi. Villiappelsiinin, neilikan, 
kanelin kuoren, eukalyptuksen ja rosmariinin eteeriset öljyt 
puhdistavat ja raikastavat. Ne sekä eteeriset piparminttu- ja 
lamosalaliöljyt antavat dōTERRA On Guard valkaisevalle 
hammastahnalle virkistävän kanelin ja mintun maun, joka 
pitää hengityksesi raikkaana koko päivän! Saatavilla yksittäin 
tai kolmen kappaleen pakkauksena.

KÄYTTÖ 
• Käytä aamuin illoin osana säännöllisiä ja terveellisiä 

hygieniarutiineja.

• Oletko kyllästynyt liian voimakkaisiin hammastahnoihin? 
Harjaa hampaasi dōTERRA On Guard valkaisevalla 
hammastahnalla, jonka maku on mieto, mutta teho 
voimakas.

• Lisää tueksi On Guard -suuvesi.

• Käytä yhdessä muiden henkilökohtaista hyvinvointia 
tukevien On Guard -sarjan tuotteiden kanssa saadaksesi 
lisää hyötyjä.

KÄYTTÖOHJEET
Lisää hammaslangan käytön jälkeen herneen kokoinen 
nokare hammastahnaa kostutettuun hammasharjaan. 
Harjaa hellävaraisesti, mutta perusteellisesti, mieluiten 
jokaisen aterian jälkeen, aamuin illoin tai hammaslääkärin 
tai lääkärin ohjeiden mukaan. Parhaan tuloksen saamiseksi 
viimeistele suuvedellä, jossa on yksi tippa dōTERRA On 
Guard -sekoitusta 236 ml:ssa vettä. Purskuttele voimakkaasti 
minuutin ajan ja huuhtele.

VAROITUKSET 
Käytä vain ohjeen mukaan. Pidä lasten ulottumattomissa.

AINESOSAT
Glyseriini, vesi (aqua), hydratoitu piioksidi, kalsiumkarbonaatti, 
ksylitoli, hydroksiapatiitti, selluloosakumi, Mentha piperita 
(piparminttu) öljy, ksantaanikumi, Stevia rebaudiana lehtiuute, 
natriumlauroyylisarkosinaatti, Citrus aurantium dulcis 
(appelsiini) kuoriöljy, Cinnamomum zeylanicum kuoriöljy, 
Eugenia caryophyllus (neilikka) nuppuöljy, Cinnamomum 
zeylanicum lehtiöljy, Gaultheria procumbens (lamosalali) 
lehtiöljy, Eucalyptus globulus lehtiöljy, Commiphora myrrha 
öljy, Rosmarinus officinalis (rosmariini) lehti/varsiöljy, 
natriumkloridi, natriumglykolaatti, sinnamaali, eugenoli, 
limoneeni, linaloli.
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