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dōTERRA On Guard™ 
Fehérítő Fogkrém

• A vadnarancs, a szegfűszeg, a fahéj, az eukaliptusz 
és a rozmaring alkotta szabadalmazott dōTERRA 
On Guard esszenciálisolaj-keverék tisztítja és 
felfrissíti a leheletet.

• A dōTERRA On Guard szabadalmazott keverékkel 
kombinált borsmenta esszenciális olaj fahéjas-
mentás, friss leheletet biztosít.

• Édesítőszerként a xilitol finom ízt kölcsönöz.

TERMÉKLEÍRÁS 
A dōTERRA fluoridmentes fogkréme a dōTERRA On Guard 
keverék védelmet nyújtó előnyeit egyesíti egyéb összetevőkkel 
a fogak egészségének megőrzéséért és a ragyogó mosolyért.  
A vadnarancs, a szegfűszeg, a fahéj, az eukaliptusz és a 
rozmaring esszenciális olaja együttes erővel tisztítja és frissíti 
a leheletet. Ezek az olajok a borsmenta és kúszó fajdbogyó 
esszenciális olajokkal együttesen üdítő, fahéjas-mentás ízt 
kölcsönöznek a dōTERRA On Guard fehérítő fogkrémnek, 
amely egész napon át frissen és tisztán tartja leheletét! 1 vagy 
3 darabos kiszerelésben is kapható.

HASZNÁLATI MÓDOK 

• Alkalmazza reggel és este rendszeres tisztálkodási 
rutinja részeként.

• Elege van a túlságosan erős fogkrémekből? Használja 
fogmosáshoz a dōTERRA On Guard fehérítő fogkrémet, 
amely finom ízt és erőteljes hatást kínál.

• A plusz támogatás érdekében használja On Guard 
szájvízzel együtt.

• Még több előnyért használja az On Guard termékcsalád 
többi személyes higiéniai termékével együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Fogselyemhasználat után tegyen egy borsónyi fogkrémet 
megnedvesített fogkeféjére. Gyengéden, de alaposan dörzsölje 
át fogait lehetőleg minden étkezés után, valamint reggel és 
este, vagy alkalmazza fogorvosa vagy orvosa utasításai szerint. 
A jobb eredmény érdekében használjon utána szájvizet. Ehhez 
keverjen el 236 ml vízben egy csepp dōTERRA On Guard keveréket. 
Öblögessen vele intenzíven egy percig, majd öblítse ki.

FIGYELMEZTETÉS 
Csak az előírás szerint alkalmazza. Gyermekektől elzárva 
tárolandó.

ÖSSZETEVŐK
Glicerin, víz (aqua), hidratált szilícium-dioxid, kalcium-
karbonát, xilitol, hidroxi-apatit, cellulózgumi, Mentha piperita 
(borsmenta) olaj, xantángumi, Stevia rebaudiana levelének 
kivonata, nátrium-lauril-szarkozinát, Citrus Aurantium Dulcis 
(narancs) héjából kivont olaj, Cinnamomum Zeylanicum 
kérgéből kivont olaj, Eugenia Caryophyllus (szegfűszeg) 
bimbójából kivont olaj, Cinnamomum zeylanicum leveléből 
kivont olaj, Gaultheria Procumbens (kúszó fajdbogyó) leveléből 
kivont olaj, Eucalyptus globulus leveléből kivont olaj, 
Commiphora myrrha olaja, Rosmarinus officinalis (rozmaring) 
leveléből/szárából kivont olaj, nátrium-klorid, nátrium-glikolát, 
fahéjaldehid, eugenol, limonén, linalol.


