dōTERRA OnGuard™
Védelmet nyújtó keverék 15 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A dōTERRA egyik legnépszerűbb keverékének, a dōTERRA
OnGuardnak minden háztartásban ott a helye, hiszen
elképesztő jótékony tulajdonságokat kínál. Ha napi
rendszerességgel alkalmazzuk a dōTERRA OnGuard
keveréket belsőleg, azzal nagyban hozzájárulunk
immunrendszerünk természetes működésének
erősítéséhez. Az OnGuard sajátos aromájával illatos,
természetes és hatásos alternatíva. Emellett az OnGuard a
forró italokba és desszertekbe is ízletes (és tápláló)
változatosságot visz!

HASZNÁLATI MÓDOK
• Adjon egy csepp OnGuard keveréket egy tál vízhez, és
áztasson benne almaszeleteket, hogy egészséges
nassolnivalót kapjon.
• Adjon egy csepp OnGuardot ivóvizéhez vagy teájához.
Aroma jellemzői: meleg, fűszeres, kámforos, fás.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
• Aromája energizáló és felemelő hatású.
• Meleg, citrusos és fűszeres ízt kölcsönözhetünk
vele forró italoknak és desszerteknek.
• Ha napi rendszerességgel alkalmazzuk a dōTERRA
OnGuard keveréket belsőleg, azzal nagyban
hozzájárulunk immunrendszerünk természetes
működésének erősítéséhez.
• Az OnGuard természetes és hatásos alternatívája
az egyéb megoldásoknak.

• Használjon egy vízzel és 1-2 csepp OnGuard olajjal
átitatott törlőkendőt a konyhai és fürdőszobai felületek
áttörléséhez.
• Dörzsöljön rendszeresen dōTERRA OnGuard keveréket
gyermeke talpába a tanév ideje alatt.
• Ha vendégeket vár, párologtasson dōTERRA OnGuard
keveréket, hogy mire megérkeznek, bensőséges aroma
fogadja őket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Párologtatva: Cseppentsen három vagy négy cseppet egy
tetszőleges párologtatóba.
Belsőleg: Hígítson fel egy csepp olajat 125 ml folyadékban,
vagy vegyen be egy zöldségkapszulát

dōTERRA OnGuard™

Helyileg: Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10
ml hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle 5
cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen össze
belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal.

Cikkszám: 60204659

FIGYELMEZTETÉS

Védelmet nyújtó keverék 15 ml

Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva
tárolandó. Ha Ön várandós, szoptat vagy orvosi kezelés
alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel,
belső füllel és érzékeny területekkel való érintkezést. A
termék felvitelét követő legalább 12 órán át kerülje a
napfényt vagy UV-sugárzást.
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