
GALVENĀS SASTĀVDAĻAS UN IEGUVUMI

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

On Guard™ Foaming Hand Wash  
(Putojošais roku mazgāšanas līdzeklis) 

• On Guard ēterisko eļļu maisījums uzlabo 
tīrīšanas spēku, tādējādi tas ir iedarbīgāks nekā 
citi produkti.

• On Guard garšvielu un citrusaugu aromāts 
stimulē sajūtas.

• Pieejams arī dōTERRA ziepju dozētājs ar sūkni. 
Var iegādāties kopā ar roku mazgāšanas līdzekli 
vai atsevišķi.

• Roku mazgāšanas līdzeklis pieejams vienas 
pudeles vai divu pudeļu iepakojumā.

PRODUKTA APRAKSTS 
Tā kā sastāvā ir CPTG™ Certified Pure Tested Grade 
(sertificētas testētas tīrības kategorijas) ēteriskās eļļas, 
On Guard Foaming Hand Wash (Putojošais roku 
mazgāšanas līdzeklis) nodrošina iedarbību, ko sniedz viens 
no populārākajiem dōTERRA patentētajiem ēterisko eļļu 
maisījumiem. On Guard Foaming Hand Wash (Putojošais 
roku mazgāšanas līdzeklis) attīra roku ādu, sniedzot 
stimulējošu ēterisko eļļu aromātu un padarot rokas svaigi 
smaržojošas pēc citroniem.

IZMANTOŠANA 

• Izmantojiet On Guard Foaming Hand Wash (Putojošo roku 
mazgāšanas līdzekli) un jūtiet, kā notiek attīrīšana ar 
CPTG kategorijas jaudu.

• Turiet roku mazgāšanas līdzekli blakus izlietnei vai virtuvē, 
lai to izmantotu ik dienas.

• Lietojiet arī citus produktus no On Guard™ klāsta, lai 
izmēģinātu ēteriskās eļļas higiēniskai aprūpei.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Izmantojiet arī glīto On Guard Foaming Hand Wash 
Dispenser (Putojošā roku mazgāšanas līdzekļa dozētāju). Ar 
vienu vai diviem spiedieniem no dozētāja iespiediet rokās 
putas. Ar siltu ūdeni saputojiet un rūpīgi noskalojiet.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Tikai ārīgai lietošanai. Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādas 
brūcēm. Uzglabājiet vēsā, sausā vietā un neturiet tiešā 
saules gaismā.

SASTĀVDAĻAS
Ūdens (aqua), nātrija kokoila glutamāts, polisorbāts 20, 
nātrija lauroamfoacetāts, fenoksietanols, citrus aurantium 
dulcis (apelsīna) mizas eļļa, cetilhidroksietilceluloze, 
kaprililglikols, eugenia caryophyllus (krustnagliņas) 
pumpuru eļļa, etilheksilglicerīns, heksilēnglikols, 
cinnamomum zeylanicum (kanēļa) lapu eļļa, cinnamomum 
zeylanicum (kanēļa) mizas eļļa, eucalyptus globulus 
(eikalipta) lapu eļļa, rosmarinum officinalis (rozmarīna) lapu 
eļļa, nātrija hidroksīds, citronskābe, dinātrija EDTA, 
cinamāls, eigenols, limonēns.
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