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GALVENĀS SASTĀVDAĻAS UN IEGUVUMI

On Guard™Mouthwash  
(Mutes skalojamais līdzeklis)

• Patentēts On Guard maisījums, kurā ietilpst 
ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Clove (Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), 
Eucalyptus (Eikalipts), Rosemary (Rozmarīns), 
attīra mutes dobumu.

• Araka ekstrakts palīdz uzturēt zobus tīrus, 
samazinot pārmērīgu aplikuma veidošanos.

• On Guard Mouthwash (Mutes skalojamā līdzekļa) 
lietošana veicina zobu un smaganu tīrību.

PRODUKTA APRAKSTS 
On GuardTM Mouthwash (Mutes skalojamais līdzeklis) 
nesatur spirtu, un ir izstrādāts zobu un smaganu tīrības 
uzturēšanai, kā arī palīdz veicināt vispārējo mutes higiēnu. 
Spēcīgais On Guard, kura sastāvā ir patentēts, CPTG™ 
kategorijas ēterisko eļļu maisījums, apvieno ieguvumu, ko 
sniedz eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Clove 
(Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), Eucalyptus (Eikalipts), 
Rosemary (Rozmarīns) un Myrrh (Mirre) veselīgai mutes 
tīrībai. Papildus zobu tīrīšanai ar zobu birsti un zobu diegu 
iekļaujiet On Guard Mouthwash (Mutes skalojamo līdzekli) 
mutes higiēnas rutīnā, lai atbalstītu mutes tīrību.

IZMANTOŠANA
• Turiet blakus izlietnei vai vannas istabas skapītī, lai 

varētu ērti paņemt.

• Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet no rīta un 
vakarā pēc zobu tīrīšanas.

• Lietojiet, kad vajadzīgs, ja vēlaties papildu atbalstu.

• Lietojiet kopā ar citiem produktiem On Guard personīgās 
aprūpes klāstā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet. Rūpīgi skalojiet muti 60 
sekundes. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet no 
rīta un vakarā pēc zobu tīrīšanas ar On Guard Toothpaste 
(Zobu pastu).

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Nenorijiet. Neturiet bērniem pieejamā vietā. Nelietojiet, ja 
drošības blīvējums ir saplīsis vai tā nav vispār.

Sastāvdaļas: Ūdens (Aqua), ksilitols, glicerīns, 
ciklodekstrīns, Cinnamomum zeylanicum (kanēļa) 
mizas eļļa, Eugenia caryophyllus (krustnagliņas) 
pumpura eļļa, Citrus aurantium dulcis (apelsīna) mizas 
eļļa, nātrija citrāts, Eucalyptus globulus (eikalipta) 
lapu/zariņu eļļa, benzoskābe, nātrija hlorīds, Salvadora 
persica (araka) mizas/saknes ekstrakts, Siraitia 
grosvenorii (momordikas) augļa ekstrakts, Rosmarinus 
officinalis (rozmarīna) lapu/kātu eļļa, citronskābe, 
Cinnamomum zeylanicum (kanēļa) lapu eļļa, 
Gaultheria procumbens (ložņu goltjēras) ziedu/lapu/
kātu eļļa, Mentha piperita (piparmētras) eļļa, 
Commiphora myrrha (mirres) eļļa, cinamals, eigenols, 
limonēns, linalols, benzilbenzoāts, cinamilspirts.


