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On Guard™ 
tisztítókoncentrátum

• A CPTG-minősítésű vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, 
eukaliptusz és rozmaring esszenciális olajokból álló, 
szabadalmazott On Guard Esszenciálisolaj keverék 
tisztán tartja az Önt körülvevő tereket.

• A növényi alapú felületaktív anyagok révén a tisztítási 
folyamat hatékonyabbá válik, a termék pedig Önre és  
a családjára nézve egyaránt biztonságos.

• Nem tartalmaz tartósítószereket, ennek köszönhetően 
hatékony háztartási tisztítószer.

TERMÉKLEÍRÁS 
A On Guard™ tisztítókoncentrátumot úgy alkottuk meg, hogy ideális 
alternatív tisztítószer legyen. A vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, 
eukaliptusz és rozmaring CPTG™-minősítésű esszenciális olajokból 
álló, szabadalmazott On Guard Esszenciálisolaj keverék erősíti a 
hatását, amely segít megőrizni otthona tisztaságát. A hatékony 
esszenciálisolaj-keveréket növényszármazékokkal ötvöztük, ennek 
köszönhetően a szerettei szempontjából biztonságos módon 
takaríthat, és szüntetheti meg a szagokat. A On Guard tisztító 
koncentrátum többféle felhasználási lehetőségének köszönhetően 
tökéletes megoldást kínál a kemény felületek tisztítására a 
konyhában, a fürdőszobában vagy otthona bármely más 
helyiségében, miközben tiszta, élénkítő illatot hagy maga után. 

HASZNÁLATI MÓDOK
• Egyszerűen adja hozzá a vízhez a On Guard tisztítókoncentrátumot, 

és alkalmazza többfunkciós tisztítószerként.

• Egyszerűen alkalmazhatja az otthonában található felületeken, 
ha a vizet és a koncentrátumot egy szórófejes üvegbe tölti.

• A következő fürdőszobai nagytakarítás alkalmával keverjen  
a vízhez 3,75 literenként 45 ml On Guard tisztítókoncentrátumot, 
és használja a csempén, a bútorlapokon, a fürdőkádon és a 
zuhanyzóban.

• Mosogatáshoz egyszerűen keverjen el 45 ml-nyi koncentrátumot 
0,75 liter vízben, töltse a keveréket egy üveg tárolóedénybe, és 
tegye olyan helyre, ahol könnyen hozzáférhet ehhez a biztonságos, 
hatékony megoldáshoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Többfunkciós tisztítószer: Keverjen 0,75 l vízhez 30 ml-nyi 
koncentrátumot. 

Fürdőszobába: Keverjen 3,75 l vízhez 45 ml-nyi koncentrátumot.

Mosogatáshoz: Keverjen 0,75 l vízhez 45 ml-nyi koncentrátumot.

Makacs szennyeződésekhez:Vigye fel a koncentrátumot közvetlenül 
a felületre és hagyja ázni. Ne használja a koncentrátumot közvetlenül 
fapadlón és terméskő felületeken.

FIGYELMEZTETÉS
Bőrirritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi 
élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. A használatot követően alaposan mosson kezet. 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen 
keresztül. Ha kontaktlencsét visel, és az könnyen kivehető, távolítsa 
el. Folytassa az öblítést. Azonnal forduljon orvoshoz. A termék 
tartalmát és a tárolót az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő 
ponton kell elhelyezni hulladékként. Narancs- és Cinnamomum olajat 
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

ÖSSZETEVŐK
15–30% nem ionos felületaktív anyagok, 5–15% anionos 
felületaktív anyagok, 1–5% amfoter felületaktív anyagok, 
illatanyagok, <1% komplexképző anyagok, 0,63% limonén, 
0,56% eugenol.


