dōTERRA OnGuard™
Apsaugantis mišinys 15 ml

PRODUKTO INFORMACIJOS
PUSLAPIS

PRODUKTO APRAŠYMAS
Dėl itin naudingų savybių vieno iš populiariausių dōTERRA
mišinių dōTERRA OnGuard turėtų būti kiekvienuose
namuose. Kasdien vartojamas į vidų dōTERRA OnGuard
aliejus stiprina natūralų jūsų imuninės sistemos veikimą.
Unikalaus aromato OnGuard aliejus yra kvapnus, natūralus
ir veiksmingas pasirinkimas. OnGuard aliejus taip pat gali
suteikti gardaus (ir maistingo) skonio jūsų karštiems
gėrimams ir desertams!

NAUDOJIMAS
• Mirkykite supjaustytus obuolius dubenyje vandens su
vienu lašu OnGuard eterinių aliejų mišinio, kad
pasigamintumėte sveiką užkandį.
• Įlašinkite vieną lašą OnGuard eterinių aliejų mišinio į
vandenį ar arbatą.

Aromato apibūdinimas: šiltas, prieskoninis,
kamparinis, medienos

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
• Turi energijos suteikiantį ir nuotaiką gerinantį
aromatą.
• Suteikia šildančio citrusinio prieskonio karštiems
gėrimams ir desertams.
• Kasdien vartojamas į vidų dōTERRA OnGuard
aliejus stiprina natūralų jūsų imuninės sistemos
veikimą.

• Valykite virtuvės ir vonios paviršius šluoste, sudrėkinta
vandeniu, į kurį įlašinta 1–2 lašai OnGuard eterinių aliejų
mišinio.
• Trinkite dōTERRA OnGuard mišiniu vaiko pėdas mokslo
metų metu.
• Prieš atvykstant svečiams, garinkite dōTERRA OnGuard
aliejų – tai sukurs malonų aromatą.

NAUDOJIMO NURODYMAI
Aromatiniai: Įlašinkite tris ar keturis lašus į pasirinktą
difuzorių.
Vidinis vartojimas: Atskieskite vieną lašą 125 ml skysčio
arba vartokite įlašinę į vegetarišką kapsulę.

• OnGuard aliejus – natūralus ir veiksmingas
pasirinkimas.

Vietinis naudojimas: Jeigu naudosite masažui, sumaišykite
5 lašus su 10 ml bazinio aliejaus. Jeigu naudosite vonioje,
sumaišykite 5 lašus su 5 ml bazinio aliejaus. Kvėpinimuisi
sumaišykite 1 aliejaus lašą su 10 lašų bazinio aliejaus.

dōTERRA OnGuard™

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugantis mišinys 15 ml

Daļas numurs: 60204659

Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei
laukiatės, žindote kūdikį ar sergate, pasitarkite su gydytoju.
Saugoti, kad nepatektų į akis, vidinę ausį ir ant jautrių
vietų. Venkite saulės ar UV spindulių bent 12 valandų po
produkto naudojimo.
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