
GALVENĀS SASTĀVDAĻAS UN IEGUVUMI

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

dōTERRA On Guard™ Whitening 
Toothpaste (Baltinošā zobu pasta)

• Patentēts dōTERRA On Guard ēterisko eļļu 
maisījums, kurā ietilpst Wild Orange (Savvaļas 
apelsīns), Clove (Krustnagliņa), Cinnamon (Kanēlis), 
Eucalyptus (Eikalipts) un Rosemary (Rozmarīns), 
attīra un atsvaidzina elpu.

• Ēteriskā eļļa Peppermint (Piparmētra) kopā ar 
dōTERRA On Guard patentēto maisījumu elpu 
padara atsvaidzinošu ar kanēļa un mētru garšu.

• Ksilitola saldinātājam ir lieliska garša.

PRODUKTA APRAKSTS 
dōTERRA zobu pastā bez fluorīda ir apvienotas dōTERRA 
On Guard maisījuma aizsargājošās īpašības ar citu dabisku 
sastāvdaļu īpašībām, kas palīdz uzturēt zobu tīrību un zobu 
mirdzumu. Wild Orange (Savvaļas apelsīns), Clove (Krustnagliņa), 
Cinnamon (Kanēlis), Eucalyptus (Eikalipts) un Rosemary 
(Rozmarīns) ēterisko eļļu maisījums kopīgi uztur tīru un svaigu 
elpu. Šīs eļļas kopā ar Peppermint (Piparmētra) un Wintergreen 
(Ložņu goltjēra) eļļām piešķir dōTERRA On Guard Whitening 
Toothpaste (Balinošā zobu pasta) atsvaidzinošu kanēļa un 
piparmētras garšu, kas visu dienu uztur tīru un svaigu elpu! 
Pieejams atsevišķi vai 3 gab. iepakojumā.

IZMANTOŠANA 
• Izmantojiet no rīta un vakarā, iekļaujot ikdienas mutes 

higiēnas rutīnā.

• Apnikušas pārmērīgi stipras zobu pastas? Tīriet ar dōTERRA 
On Guard Whitening Toothpaste (Baltinošo zobu pastu), kas 
piedāvā maigu garšu un acīmredzamus rezultātus.

• Lietojiet kopā ar On Guard Mouthwash (Mutes skalojamo 
līdzekli) papildu iedarbībai.

• Izmantojiet kopā ar visu On Guard personīgās higiēnas 
klāstu, saņemot citus papildu ieguvumus.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Pēc tīrīšanas ar zobu diegu samitrinātai zobu sukai uzklājiet 
zirņa lieluma pastas daudzumu. Tīriet ar zobu suku maigi, bet 
rūpīgi — vēlams pēc katras ēdienreizes — no rīta un vakarā vai 
lietojiet saskaņā ar zobārsta vai ārsta norādījumiem. Labākiem 
rezultātiem pēc tam skalojiet muti ar vienu pilienu dōTERRA 
On Guard maisījumu, kas sajaukts 236 ml ūdens. Vienu minūti 
enerģiski ar to skalojiet muti, pēc tam to izskalojiet no mutes.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Izmantojiet tikai saskaņā ar norādījumiem. Sargāt no bērniem.

SASTĀVDAĻAS
Glicerīns, ūdens (Aqua), hidratēts silīcijs, kalcija karbonāts, 
ksilitols, hidroksilapatīts, celulozes sveķi, Mentha piperita 
(piparmētras) eļļa, ksantānsveķi, Stevia rebaudiana stēvijas lapu 
ekstrakts, nātrija lauroila sarkozināts, Citrus aurantium dulcis 
(apelsīna) mizas eļļa, Cinnamomum zeylanicum (kanēļa) mizas 
eļļa, Eugenia caryophyllus (krustnagliņas) eļļa, Cinnamomum 
zeylanicum (kanēļa) lapu eļļa, Gaultheria procumbens (ložņu 
goltjēras) lapu/kātu eļļa, Eucalyptus globulus (eikalipta) lapu eļļa, 
Commiphora myrrha (mirres) eļļa, Rosmarinum officinalis 
(rozmarīna) lapu/kātu eļļa, nātrija hlorīds (sāls), nātrija glikolāts, 
cinamāls, eigenols, limonēns, linalols.
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