do– TERRA On Guard® Cleaner
Concentrate (Konsentrert rengjøringsmiddel)

EUROPE
PRODUKT INFORMASJON

PRODUKT BESKRIVELSE
dōTERRA On Guard konsentrert rengjøringsmiddel er
designet til å være det ideelle naturlige rengjøringsmiddel.
Det er tilsatt den enestående dōTERRA On Guard
oljeblandingen av Appelsin, Nellik , Kanel , Eucalyptus,
og Rosmarin CPTG® essensielle oljer , som gir naturlig
beskyttelse mot miljømessige faktorer, samtidig som den
har meget høy rengjøringsevne. Denne kraftige blandingen
av essensielle oljer kombinert med plantebaserte derivater
gir et ikke-toksisk og biologisk nedbrytbart produkt som
enkelt renser og fjerne lukt samtidig som det er helt trygt
å bruke og skånsomt for miljøet. dōTERRA On Guard
konsentrert rengjøringsmiddel er meget fleksibel i bruk,
dette gjør den perfekt til fagmessig rengjøring av harde
flater på kjøkken, bad, og alle andre steder i huset og
etterlater en deilig ren og oppfriskende duft.

BRUKSANVISNING
Certified Pure
Therapeutic Grade®

HOVEDINGREDIENSER OG FORDELER
• dōTERRA On Guard beskyttende CPTG
essensiell oljeblanding av appelsin,
nellik, kanel, eucalyptus og rosmarin
sørger for ren og naturlig beskyttelse
på brukte områder.

Alt-i-ett rengjøringsmiddel: Bland 2 spiseskjeer av
konsentrat pr. 1 L vann.
Baderom: Bland 3 spiseskjeer konsentrat pr. 1 L vann.
Oppvask: Bland 3 spiseskjeer konsentrat per 4 L vann.
Tøffe Jobber: Påfør konsentrat direkte på ønsket område
og la det virke.
Unngå direkte bruk av konsentrat på gulv av tre og
naturlig stein.

FORHOLDSREGLER
Bruk produktet som vanlig rengjøringsmiddel.
Oppbevares utilgjenglig for barn.

• Plantebaserte tensider som forbedrer
rengjøringsprosessen samtidig som
produktet er helt trygt å bruke for deg,
din familie og miljøet.
• Ingen tilsatte konserveringsmidler gjør
dette til et trygt og effektivt
rengjøringsprodukt for din
husholdning.
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do-TERRA On Guard®
Cleaner Concentrate
355 mL
Part Number: 38140001
Wholesale: £11.00 / 11 PV
12,50 € / 10,50 PV
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