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On Guard™

Whitening Toothpaste

• Den merkevarebeskyttede eteriske 
oljeblandingen dōTERRA On Guard, som 
inneholder villappelsin, nellik, kanel, eukalyptus  
og rosmarin, renser og gir friskere pust.

• Kombinasjonen av den eteriske oljen Peppermint 
og den merkebeskyttede dōTERRA On Guard-
blandingen gir frisk pust av kanel og mynte.

• Søtningsstoffet xylitol smaker herlig.

PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRAs tannkrem uten flour, som kombinerer de 
beskyttende egenskapene til dōTERRA On Guard-blandingen 
med andre ingredienser, ivaretar tennene og gir et lysere 
smil. De eteriske oljene Wild Orange, Clove, Cinnamon, 
Eucalyptus og Rosemary virker sammen for å rengjøre 
tennene og gi frisk pust. Sammen med de eteriske oljene 
Peppermint og Wintergreen gir disse oljene dōTERRA On 
Guard Whitening Toothpaste en forfriskende smak av kanel 
og mynte som holder pusten frisk og ren hele dagen! 
Tilgjengelig enkeltvis eller i trepakning.

BRUKSOMRÅDER 

• Brukes morgen og kveld.

• Lei av altfor sterk tannkrem? Puss tennene med 
dōTERRA On Guard Whitening Toothpaste, som  
både gir en mild smak og effektive resultater.

• Bruk sammen med On Guard Mouthwash for ekstra støtte.

• Bruk sammen med hele utvalget av On Guard-
produkter til personlig pleie og få enda flere fordeler.

BRUKSANVISNING
Når du er ferdig å bruke tanntråd, legger du tannkrem på 
størrelse med en ert på en fuktet tannbørste. Puss 
skånsomt, men grundig, morgen og kveld og fortrinnsvis 
etter hvert måltid, eller følg anvisningene fra tannlege eller 
lege. For enda bedre resultater kan du avslutte med å 
skylle munnen med en dråpe dōTERRA On Guard blandet i 
236 ml vann. Skyll i ett minutt.

FORHOLDSREGLER 
Må bare brukes i henhold til anvisningene. Oppbevares 
utilgjengelig for barn.

INGREDIENSER
Glyserol, vann (aqua), hydrert silika, kalsiumkarbonat, 
xylitol, hydroksylapatitt, cellulosegummi, olje av Mentha 
piperita (peppermynte), xanthangummi, ekstrakt av bladet 
på Stevia rebaudiana, natriumlauroylsarkosinat, olje av 
skallet på Citrus aurantium dulcis (appelsin), olje av barken 
på Cinnamomum zeylanicum, olje av knoppen på Eugenia 
caryophyllus (nellik), oljet av bladet på Cinnamomum 
zeylanicum, oljet av bladet på Gaultheria procumbens 
(krypberglyng), olje av bladet på Eucalyptus globulus, olje 
av Commiphora myrrha, olje av bladet/stengelen på 
Rosmarinus officinalis (rosmarin), natriumklorid, 
natriumglukonat, cinnamal, eugenol, limonen, linalool.
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