dōTERRA OnGuard™
Aizsargājošais maisījums 15 ml

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

PRODUKTA APRAKSTS
Viens no vispopulārakajiem dōTERRA maisījumiem ir
OnGuard, jo tā iedarbība ir nepārspējama, un tas būtu
vajadzīgs katrās mājās. Lietojot katru dienu iekšķīgi,
dōTERRA OnGuard veicina imūnsistēmas dabiskās
funkcijas. Maisījumam OnGuard ir unikāls aromāts, un šis
maisījums ir smaržīga, dabiska un iedarbīga alternatīva.
OnGuard var arī pievienot brīnišķīgu (un barojošu) piegaršu
karstiem dzērieniem un desertiem!

IZMANTOŠANA
• Iemērciet sagrieztus ābolus traukā ar ūdeni un
pievienojiet vienu pilienu OnGuard, lai pagatavotu
veselīgu uzkodu.
• Pievienojiet vienu pilienu OnGuard ūdenim vai tējai.
• Virsmas virtuvē un vannas istabā noslaukiet ar drāniņu,
kas samērcēta ūdenī ar 1-2 pilieniem OnGuard.
• Skolas sezonā uzklājiet dōTERRA OnGuard maisījumu
bērnu pēdām.
Aromāta apraksts: Silts, pikants, kampara, koksnes

GALVENIE IEGUVUMI
• Piemīt aktivizējošs un uzmundrinošs aromāts.
• Karstajiem dzērieniem un desertiem pievieno siltu,
citrusaugu aromātu.
• Lietojot katru dienu iekšķīgi, dōTERRA OnGuard
veicina imūnsistēmas dabiskās funkcijas.
• OnGuard ir dabiska un iedarbīga alternatīva citiem
līdzekļiem.

• Pirms viesu ierašanās izmantojiet dōTERRA OnGuard
difūzijas ierīcē, lai radītu aicinošu aromātu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Aromātisks: Lietojiet trīs vai četrus pilienus pēc saviem
ieskatiem izvēlētā difūzijas ierīcē.
Iekšķīgi: Izšķīdiniet vienu pilienu 125 ml šķīduma vai
lietojiet Veggie Caps sastāvā.
Aktuāli: Masāžai sajaukt 5 pilienus ar 10 ml bāzes eļlas.
Vannai sajaukt 5 pilienus ar 5 ml bāzes eļlas. Lai
iesmaržotos, sajaukt 1 pilienu ar 5 ml bāzes eļlas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

dōTERRA OnGuard™

Aizsargājošais maisījums 15 ml

Daļas numurs: 60204659

Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Grūtniecēm vai
sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un personām ar
veselības problēmām jākonsultējas ar ārstu. Nepieļaut
nokļūšanu acīs, ausīs un uz jutīgām zonām. Pēc produkta
uzklāšanas vismaz 12 stundas neuzturieties saules vai UV
staros.
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