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• Veiksmingas valymas, naudojant švelnų, greitai 
džiūstantį purškiklį.

• On Guard eterinių aliejų mišinys turi žvalumo 
suteikiantį citrusinį prieskoninį aromatą.

• Sudėtyje yra obuolių ekstrakto, kuris drėkina odą ir 
suteikia jai minkštumo ir švelnumo.

• Patogus buteliukas puikiai tinka visada turėti šalia!

PRODUKTO APRAŠYMAS 
On GuardTM Hand Purifying Mist (Valomojo purškiklio) itin 
smulkūs ir greitai džiūstantys lašeliai veiksmingai valo rankų 
odą. Natūraliu obuolių ekstraktu praturtinta drėkinamoji 
formulė neleis odai išdžiūti, todėl jūsų rankų oda bus 
minkšta ir švelni. On Guard mišinys iš Wild Orange (Laukinių 
apelsinų), Clove (Gvazdikėlių), Cinnamon (Cinamonų), 
Eucalyptus (Eukaliptų) ir Rosemary (Rozmarinų) CPTG™ 
eterinių aliejų pasižymi nuotaiką keliančiu citrusinių vaisių ir 
prieskonių aromatu. Etilo alkoholis sustiprina purškiklio 
valomąjį poveikį ir padeda sugrąžinti rankoms švarą. Patogus 
naudoti purškiklis puikiai tinka keliaujant, mokykloje, darbe 
ir aktyvioms šeimoms.

NAUDOJIMAS

• Nešiokitės On Guard Hand Purifying Mist (Valomojo 
purškiklio) buteliuką savo rankinėje ar sportiniame 
krepšyje, kad visada turėtumėte po ranka.

• Naudokite prieš maistą arba viešajame transporte,  
kai reikia patogaus būdo pasirūpinti rankų švara.

• Naudokite kartu su kitais asmens higienai skirtais  
On Guard produktais.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Prieš naudojimą gerai sukratykite. 1–2 kartus papurkškite 
rankas, trinkite jas, kol nudžius.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Degus. Laikyti atokiai nuo liepsnos, kibirkščių ir vengti 
aukštesnės nei 40°C temperatūros. Tik išoriniam naudojimui. 
Naudodami produktą saugokite, kad nepatektų į akis. Atsiradus 
sudirgimui ar paraudimui, nustokite naudoti produktą ir 
kreipkitės į gydytoją, Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Papildomas atsargumo priemones žr. etiketėje.

SUDĖTIS
Alkoholis, vanduo, Pyrus Malus (obuolių) vaisių ekstraktas, 
glicerolis, Eucalyptus Globulus lapų aliejus, Citrus 
Aurantium Dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, Eugenia 
Caryophyllus (gvazdikėlių) pumpurų aliejus, Cinnamomum 
Zeylanicum lapų aliejus, Cinnamomum Zeylanicum žievės 
aliejus, Rosmarinus Officinalis (rozmarinų) lapų aliejus, 
benzilo benzoatas, eugenolis, linalolis, limonenas.

On Guard™ Hand Purifying Mist  
(Valomasis purškiklis) 


