
HOVEDINGREDIENSER OG EGENSKAPER

PRODUKTINFORMASJONSSIDE

On Guard™ 
Foaming Hand Wash 

• Tilsetningen av den eteriske oljeblandingen On 
Guard styrker rensefunksjonen på en måte som 
gjør at produktet skiller seg ut.

• Duften av krydder og sitrus og stimulerer 
sansene.

• dōTERRA såpedispenser med pumpe er også 
tilgjengelig. Kan kjøpes med håndsåpen eller 
separat.

• Hand Wash er tilgjengelig som en enkelt flaske 
eller i en pakning med to flasker.

PRODUKTBESKRIVELSE 
On Guard™ Foaming Hand Wash, som er forsterket med 
eteriske dōTERRA-oljer av CPTG™-kvalitet (Certified Pure 
Tested Grade), tilbyr fordelene ved en av dōTERRAs mest 
populære merkebeskyttede eteriske oljeblandinger. On 
Guard Foaming Hand Wash rengjør hendene og tilføyer en 
energigivende aroma av eteriske oljer som gir sitrusrene 
hender med en frisk duft.

BRUKSOMRÅDER 

• Bruk On Guard Foaming Hand Wash for å oppleve 
rengjøringskraften til CPTG-tilsatte renseprodukter.

• Oppbevar en flaske med håndsåpen ved siden av vasken 
eller på kjøkkenet slik at du kan bruke den hver dag.

• Bruk de andre produktene i On Guard™-serien til å utvide 
hygienerutinen med eteriske oljer.

BRUKSANVISNING
Hell On Guard Foaming Hand Wash i såpedispenseren. 
Pump dispenseren én eller to ganger for å såpe hendene. 
Vask med varmt vann og skyll godt.

FORHOLDSREGLER 
Kun til utvortes bruk. Unngå kontakt med øynene og skadet 
hud. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Må ikke 
oppbevares i direkte sollys.

INGREDIENSER
Vann (aqua), natriumkokoylglutamat, polysorbat 20, 
natrium lauroamphoacetat, fenoksyetanol, olje av skallet 
på Citrus aurantium dulcis (appelsin), cetyl 
hydroksyetylcellulose, kaprylylglykol, olje av knoppen på 
Eugenia caryophyllus (nellik), etylheksylglyserin, 
heksylenglykol, oljet av bladet på Cinnamomum 
zeylanicum, olje av barken på Cinnamomum zeylanicum, 
olje av bladet på Eucalyptus globulus, olje av bladet på 
Rosmarinus officinalis (rosmarin), natriumhydroksid, 
sitronsyre, dinatrium EDTA, cinnamal, eugenol, limonen.
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