OnGuard™

Beskyttende blanding 15 ml
PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
En av dōTERRAs mest populære blandinger, OnGuardTM er
et must i alle hjem grunnet sine utrolige egenskaper. Når
tatt innvortes på en daglig basis vil OnGuardTM støtte
immunforsvarets naturlige funksjoner. Med sin unike aroma
tilbyr OnGuard et velduftende, naturlig og effektivt
alternativ. OnGuard kan også tilsette en deilig (og
næringsrik) smakstvist til varme drikker og desserter!

BRUKSOMRÅDER
• Eplebåter bløtlagt i en bolle med vann med en dråper
OnGuard blir til sunn snacks.
• Ha en dråpe OnGuard i vann eller te.
• Bruk en klut bløtlagt i vann og 1-2 dråper OnGuard for å
tørke over kjøkken- og baderomsflater.
• Gni dōTERRA OnGuard på barnets fotblader under
skolesesongen.

Aromatisk beskrivelse: varm, krydret, kamferaktig,
treaktig

HOVEDFORDELER

• Spre duften av OnGuard før gjestene kommer for å skape
en innbydende duft.

BRUKSANVISNING

• Tilsetter et varmt, sitruskrydder til varme drinker
og desserter.

Bruk tre til fire dråper i din foretrukne duftspreder.
Tynn ut én dråpe i 125 ml væske, eller ta en Veggie
Capsule. For massasje, bland 5 dråper med 10 ml
baseolje. For bad, bland 5 dråper med 5 ml baseolje.
For parfyme, bland 1 dråpe med 10 dråper baseolje.

• Når tatt innvortes på en daglig basis vil OnGuardTM
støtte immunforsvarets naturlige funksjoner.

FORHOLDSREGLER

• Har en energigivende og oppløftende duft.

• OnGuard tilbyr et naturlig og effektivt alternativ til
andre muligheter.

Mulig hudsensitivitet. Hold utenfor barns rekkevidde. Snakk
med legen din hvis du er gravid, ammende, eller under
legehjelp. Unngå kontakt med øyne, det indre øret, og
sensitive områder. Unngå sollys eller UV-stråler i minst 12
timer etter påføring av produkt.
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