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FŐ ÖSSZETEVŐK ÉS ELŐNYÖK

On Guard™ 
szájvíz

• A vadnarancs, szegfűszeg, fahéj, eukaliptusz  
és rozmaring alkotta szabadalmazott On Guard 
esszenciálisolaj-keverék tisztítja  
a szájüreget.

• A miswakkivonat segít tisztán tartani a  
fogakat a plakk túlzott felhalmozódásának 
csökkentése révén.

• Használja a On Guard szájvizet a tiszta fogak és 
íny támogatásáért.

TERMÉKLEÍRÁS 
A fogak és az íny tisztán tartására megalkotott On GuardTM 
szájvíz alkoholmentes, és elősegíti a szájüreg általános 
higiéniáját. A szabadalmazott, CPTGTM-minőségű On Guard 
esszenciálisolaj-keverék erőteljes tulajdonságai a vadnarancs, 
a szegfűszeg, a fahéj, az eukaliptusz, a rozmaring és a mirha 
előnyeit egyesítve támogatják a szájüreg tisztaságát. A 
hagyományos fogmosás és fogselyemhasználat mellett 
egészítse ki szájápolási rutinját a On Guard szájvíz 
használatával a szájüreg tisztaságának támogatásáért.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Tartsa a mosdókagyló mellett, vagy tárolja a 

fürdőszobaszekrényben, hogy mindig kéznél legyen.

• A legjobb eredmény érdekében használja minden reggel 
és este fogmosás után.

• Alkalmazza szükség szerint, amikor egy kis plusz 
támogatásra vágyik.

• Használja az On Guard személyes higiéniai termékcsalád 
többi tagjával együtt. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt alaposan felrázandó. Öblögessen vele 
alaposan, 60 másodpercen át. Használja minden reggel és 
este, miután fogat mos a On Guard fogkrémmel.

FIGYELMEZTETÉS 
Ne nyelje le. Gyermekektől elzárva tárolandó. Ne használja, 
ha sérült vagy hiányzik a csomagolás biztonsági lezárása.

Összetevők: víz (aqua), xilitol, glicerin, ciklodextrin, 
Cinnamomum zeylanicum kérgéből kivont olaj, 
Eugenia caryophyllus (szegfűszeg) bimbójából kivont 
olaj, Citrus aurantium dulcis (narancs) héjából kivont 
olaj, nátrium-citrát, Eucalyptus globulus leveléből/
ágából kivont olaj, benzoesav, nátrium-klorid, 
Salvadora persica kérgének/gyökerének kivonata, 
Siraitia grosvenorii (szerzetesek körtéje) termésének 
kivonata, Rosmarinus officinalis (rozmaring) leveléből 
kivont olaj, citromsav, Cinnamomum zeylanicum 
leveléből kivont olaj, Gaultheria procumbens (kúszó 
fajdbogyó) virágából/leveléből/szárából kivont olaj, 
Mentha piperita (borsmenta) olaj, Commiphora 
myrrha olaj, fahéjaldehid, eugenol, limonén, linalol, 
benzil-benzoát, fahéjalkohol


