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dōTERRA On Guard® 
 משחת שיניים טבעית להלבנה

 שפופרת 125 גרם

dōTERRA On Guard®
משחת שיניים טבעית להלבנה

תיאור המוצר
משחת שיניים טבעית של dōTERRA, נטולת פלואוריד, להלבנת 

השיניים משלבת את יתרונות ההגנה של תערובת On Guard של 
dōTERRA המכילה שמנים אתריים בתקן ®CPTG עם מרכיבים 

טבעיים נוספים המסייעים בניקוי השיניים וחומרי ליטוש עדינים 
המלבינים את השיניים.

תערובת On Guard המכילה שמנים אתריים של תפוז בר, ציפורן, 
קינמון, אקליפטוס ורוזמרין מספקת יכולות ניקוי נוספות. שמנים 

אתריים נוספים של מנטה חריפה וצמח הווינטרגרין, כמו גם 
 On הממתיק הטבעי קסיליטול, נותנים למשחת שיניים הטבעית
Guard להלבנת השיניים טעם ייחודי ומרענן של מנטה וקינמון 

המשאיר אתכם עם נשימה )ומברשת שיניים!( רעננה ונקייה לאורך 
כל היום.

הידרוקסיאפטיט, חומר המצוי בטבע, הוא רכיב טיפולי לפה 
שמחקרים ניסיוניים הצביעו על יכולתו לסייע בשחזור המינרלים 

ושיקום זגוגית השן. הידרוקסיאפטיט מקדם תחושה של שיניים 
חזקות יותר, חלקות יותר, בריאות יותר, ורגישות פחות לחום ולקור.

סיליקה מיובשת היא חומר שוחק טבעי המסייע בהסרת כתמים 
מהשיניים, אך היא עדינה מספיק כדי לא לפגוע בזגוגית השן.

הוראות שימוש
לאחר השימוש בחוט דנטלי, יש למרוח משחת שיניים בכמות קטנה 

)גודל אפון( על מברשת שיניים לחה. יש לצחצח בעדינות אך ביסודיות, 
רצוי לאחר כל ארוחה וכן בבוקר ובלילה, או להשתמש לפי הנחיית רופא 

שיניים או רופא.

אזהרות
יש להשתמש רק לפי ההוראות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מרכיבים
גליצרין, מים, סיליקה מיובשת, סידן פחמתי, קסיליטול, 

הידרוקסיאפטיט, קרבוקסי מתיל צלולוז, שמן נענע חריפה )מנטה 
חריפה(, שמן קליפת תפוז בר, שמן כפתורי פרחי ציפורן, שמן עלי 

קינמון ציילוני )Cinnamomum zeylanicum(, שמן קליפת קינמון 
ציילוני )Cinnamomum zeylanicum(, שמן עלי אקליפטוס גלובולוס 
 ,)Rosmarinus officinalis( שמן עלי רוזמרין ,)Eucalyptus globulus(

תמצית עלי סטיביה )Stevia Rebaudiana(, שמן עלי ווינטרגרין 
)Gaultheria procumbens(,שמן מור )Commiphora myrrha(, נתרן 

לאוריל סרכוזינט )Sodium Lauroyl Sarcosinate(, קסנטן גאם.

* המידע לא נבדק על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם ומוצר זה אינו מיועד לאבחון, לטיפול 
או למניעה של מחלה כלשהי.

תערובת שמנים אתריים קניינית On Guard מכילה תפוז 	 
בר, ציפורן, קינמון, אקליפטוס ורוזמרין, מנקה ומרעננת 

את הנשימה.
הידרוקסיאפטיט מסייע בשימור זגוגית השן )אמייל(	 

הרכב מקורי לשמירה על שיניים בריאות.
שמן אתרי של מנטה חריפה, בשילוב עם תערובת 	 

השמנים האתריים On Guard, מותיר אתכם עם נשימה 
רעננה בניחוח מנטה וקינמון.

ממתיק קסיליטול טבעי מוסיף לטעם הכללי הנהדר.	 
סיליקה מיובשת היא חומר שוחק טבעי המסייע להסרת 	 

כתמים מהשיניים.
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