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און גארד 

 תיאור מוצר 
אחת התערובות הפופולריות ביותר של דוטרה היא און גארד, 
שהינה בעלת שימושים ויתרונות נהדרים. תערובת און גארד 

מסייעת באופן טבעי למערכת החיסונית שלך.** הארומה 
הייחודית של און גארד מציעה פתרון טבעי, ריחני, ויעיל במקום 

שימוש בחומרים סינטטיים. 

הוראות שימוש
שימוש ארומטי:

• השתמשו ב-4-3 טיפות במפיץ השמנים )דיפיוזר( האהוב עליכם.

• להשתמש בבד ספוג במים  יחד עם 1-2 טיפות של און גארד 
בכדי לנגב משטחים במטבח או בחדר האמבט. 

שימוש מקומי:

• לעיסוי, יש לערבב 1-2 טיפות עם 120 מ"ל של שמן קוקוס 
 .doTERRA מזוקק של

אזהרות:

יש להשתמש בתערובת על פני עור שלם. אין להשתמש בשמן 
הטהור. אין להשתמש על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את 

השימוש עם הופעת סימני גירוי. אין להשתמש במוצר אם ידועה 
רגישות לאחד מהמרכיבים. יש להשתמש בתמרוק רק למטרה 

שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. רגישות 
בעור אפשרית. יש להימנע ממגע באוזן הפנימית ואזורים רגישים. 

להרחיק מאזור העיניים. יש להימנע ממגע בעיניים, במקרה של 
מגע כזה יש לשטוף היטב במים. להרחיק מילדים ומהישג ידם של 
ילדים. לשימוש חיצוני בלבד, התכשיר אינו מיועד למאכל. אסור 
לשימוש באופן ישיר על העור ללא דילול עם שמן נוסף או מים. 

אין להיחשף לשמש או לקרני UV לפחות 12 שעות לאחר מריחת 
השמנים. יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל- 30 מעלות. 

אם הינך בהריון, מניקה או בטיפול רפואי, יש להיוועץ ברופא לפני 
השימוש. יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש.

*בשימוש מקומי יש להקפיד על הוראות דילול בהתאם לרשום על גבי האריזה.

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

תערובת הגנה

און גארד
תערובת הגנה

 15 מ"ל

dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל

תיאור ארומטי: חם, פיקנטי, קמפורי, עצי
 Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, :רכיבים בתערובת

 Cinnamonum Zeylanicum Bark Oil ,Eucalyptus Globulus
 Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil,

Eugenia Caryophyllus Bud Oil

סגולות עיקריות

• ממריץ 
• מרומם

מ"ל 15
dōTERRA On Guard ®


