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• Efektīva tīrīšana ar plānu, ātri nožūstošu šķīduma 
kārtiņu.

• On Guard ēterisko eļļu maisījumam ir 
uzmundrinošs citrusaugu-garšvielu aromāts.

• Formulā ir iekļauts ābolu dabiskais ekstrakts, kas 
mitrina ādu, un tā paliek maiga un gluda.

• Parocīgā pudele ir ideāli piemērota lietošanai 
ārpus mājām vai ceļojumos!

PRODUKTA APRAKSTS 
On GuardTM Hand Purifying Mist (Izsmidzināmajam 
šķīdumam roku attīrīšanai) ir ādu attīrošas īpašības, un tas 
notīra rokas, īpaši plānā kārtiņā nosēžoties uz rokām un ātri 
nožūstot. Tam ir pievienots ābolu dabiskais ekstrakts, un 
mitrinošā formula nesausina ādu, bet padara rokas maigas 
un gludas. On Guard maisījumam, kurā ietilpst CPTG™ 
kategorijas ēteriskās eļļas Wild Orange (Savvaļas apelsīns), 
Clove (Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), Eucalyptus 
(Eikalipts) un Rosemary (Rozmarīns), ir uzmundrinošs 
citrusaugu-garšvielu aromāts. Etilspirts nodrošina 
izsmidzināmā šķīduma attīrošās īpašības, kas palīdz notīrīt 
rokas. Ērtā uzklāšana ar izsmidzināšanu ir ideāli piemērota 
ceļojumu laikā, skolā, darbā un aktīvām ģimenēm.

IZMANTOŠANA

• Turiet On Guard Hand Purifying Mist (Roku attīrīšanas 
izsmidzināmo šķīdumu) ikdienas vai treniņu somā, lai 
izmantotu ārpus mājām.

• Izmantojiet pirms maltītēm un sabiedriskajā transportā, 
ja nepieciešams ērti notīrīt rokas.

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

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet. Izpūtiet uz plaukstām 1 
vai 2 reizes un saberzējiet rokas, līdz tās ir sausas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Uzliesmojošs. Sargāt no liesmas, dzirkstelēm vai 
temperatūras virs 40°C. Tikai ārīgai lietošanai. Izmantojot 
šo produktu, nepieļaujiet saskari ar acīm. Pārtrauciet lietot 
un vērsieties pie ārsta, ja rodas kairinājums vai apsārtums. 
Sargāt no bērniem. Skatiet etiķeti, lai uzzinātu papildu 
piesardzības pasākumus.

SASTĀVDAĻAS
Glicerīns, ūdens (Aqua), Pyrus malus (ābola) augļa 
ekstrakts, glicerīns, Eucalyptus globulus (eikalipta) lapu 
eļļa, Citrus aurantium dulcis (apelsīna) mizas eļļa, Eugenia 
caryophyllus (krustnagliņas) pumpura eļļa, Cinnamomum 
zeylanicum (kanēļa) lapu eļļa, Cinnamomum zeylanicum 
(kanēļa) mizas eļļa, Rosmarinum officinalis (rozmarīna) 
lapu eļļa, benzilbenzoāts, eigenols, linalols, limonēns.
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