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• Szybkoschnąca mgiełka zapewnia skuteczne 
czyszczenie. 

• Mieszanka olejków eterycznych On Guard 
zapewnia orzeźwiający aromat cytrusów i 
korzennych przypraw. 

• Zawiera ekstrakt z jabłka, który nawilża skórę, 
pozostawiając ją miękką i gładką. 

• Wygodna butelka to idealny towarzysz w 
codziennym pośpiechu i podróży!

OPIS PRODUKTU 
Niezwykle delikatna, szybkoschnąca oczyszczająca mgiełka 
do rąk On Guard dokładnie czyści skórę dłoni. Dzięki 
właściwościom nawilżającym nie wysusza skóry, lecz 
pozostawia ją miękką i gładką. W skład mieszanki On Guard 
wchodzą następujące atestowane olejki eteryczne objęte 
standardem CPTG™: z dzikiej pomarańczy, goździków, 
cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu. Alkohol etylowy 
certyfikowany przez USP wzmacnia właściwości myjące 
mgiełki, przyczyniając się do dokładniejszego oczyszczania 
dłoni. Wygodna w użyciu mgiełka idealnie sprawdza się 
podczas podróży i rodzinnych wyjazdów, a także domu, w 
szkole i w pracy.

UŻYCIE

• Trzymaj butelkę oczyszczającej mgiełki ochronnej do rąk 
On Guard w torebce lub torbie na siłownię, aby zawsze 
mieć ją pod ręką.

• Używaj przed posiłkami i w środkach transportu 
publicznego, gdy tylko potrzebujesz wygodnego środka 
do mycia rąk.

• Używaj z innymi produktami z gamy produktów do 
pielęgnacji ciała On Guard.

SPOSÓB UŻYCIA
Spryskaj dłonie mgiełką, naciskając atomizer od 1 do 2 
razy. Pocieraj dłonie do momentu, aż wyschną.

UWAGI 
Produkt łatwopalny. Przechowywać z dala od płomieni 
i iskier. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 40°C. 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Podczas stosowania 
produktu należy unikać jego kontaktu z oczami.  W razie 
wystąpienia podrażnienia i zaczerwienienia zaprzestać 
stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dodatkowe 
ostrzeżenia znajdują się na etykiecie.

SKŁADNIKI
Alkohol, woda (Aqua), wyciąg z owocu jabłka (Pyrus malus), 
gliceryna, olejek z liści eukaliptusa (Eucalyptus globulus), 
olejek ze skórki słodkiej pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), 
olejek z pączków goździków (Eugenia caryophyllus), olejek z 
liści cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum), 
olejek z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum 
zeylanicum), olejek z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis), 
benzoesan benzylu, eugenol, linalol, limonen.

On Guard™ 
Oczyszczająca mgiełka do rąk  


