
PAGRINDINIAI INGREDIENTAI IR PRIVALUMAI

PRODUKTO INFORMACIJOS 
PUSLAPIS

On Guard™ Foaming Hand Wash 
(Putojantis rankų prausiklis) 

• On Guard eteriniai aliejai sustiprina valomąjį 
poveikį, kuriuo ši priemonė išsiskiria iš kitų 
produktų.

• On Guard prieskonių ir citrusinių vaisių aromatai 
sustiprina pojūčius.

• Taip pat galite įsigyti dōTERRA muilo dozatorių 
su pompa. Jis parduodamas su rankų prausikliu 
arba atskirai.

• Galima įsigyti vieno arba dviejų buteliukų Hand 
Wash (Rankų prausiklio) pakuotes.

PRODUKTO APRAŠYMAS 
CPTG Certified Pure Tested Grade™ (sertifikuotų, tyrų, 
patikrintos kokybės) eterinių aliejų galia praturtintas On 
Guard Foaming Hand Wash (Putojantis rankų prausiklis) 
leidžia mėgautis vieno iš populiariausių patentuotų 
dōTERRA eterinių aliejų mišinių naudingosiomis savybėmis. 
On Guard Foaming Hand Wash (Putojančiu rankų 
prausikliu) nuplautos rankos dėl žvalumo suteikiančio 
eterinių aliejų aromato dvelkia gaiviais citrusais ir švara.

NAUDOJIMAS 

• Naudodami On Guard Foaming Hand Wash (Putojantį 
rankų prausiklį) patirsite CPTG aliejais praturtinto 
prausimo galią.

• Laikykite buteliuką rankų prausiklio šalia kriauklės ar 
virtuvėje kasdieniam naudojimui.

• Įtraukite į savo higienos rutiną dar daugiau eteriniais 
aliejais praturtintų priemonių, naudodami kitus On 
Guard™ asortimento produktus.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Supilkite On Guard Foaming Hand Wash (Putojantį rankų 
prausiklį) į muilo dozatorių. Vieną ar du kartus spustelėkite 
dozatorių, kad ant rankų patektų putų. Sudrėkinę šiltu 
vandeniu išsimuilinkite, tada kruopščiai nuskalaukite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Tik išoriniam naudojimui. Saugoti, kad nepatektų į akis ir 
ant pažeistos odos. Laikyti sausoje vėsioje vietoje. Vengti 
tiesioginių saulės spindulių.

SUDĖTIS
Vanduo (Aqua), natrio kokoilo glutamatas, polisorbatas 20, 
natrio lauroamfoacetatas, fenoksietanolis, Citrus Aurantium 
Dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, cetilo hidroksietilceliuliozė, 
kaprililo glikolis, Eugenia Caryophyllus (gvazdikėlių) 
pumpurų aliejus, etilheksilglicerolis, heksileno glilkolis, 
Cinnamomum Zeylanicum lapų aliejus, Cinnamomum 
Zeylanicum žievės aliejus, Eucalyptus Globulus lapų aliejus, 
Rosmarinus Officinalis (rozmarinų) lapų aliejus, natrio 
hidroksidas, citrinų rūgštis, dinatrio EDTA, cinamalis, 
eugenolis, limonenas.
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