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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Fio Dental  
On Guard™

• Mergulhado duas vezes na mistura de óleos 
essenciais On Guard.

• Ajuda a remover a placa e os restos dos 
alimentos dos dentes e gengivas.

• Deixa a boca com um sensação fresca e limpa.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Mergulhado duas vezes na Mistura de Óleos Essenciais  
On Guard CPTG™, este fio dental de nylon ajuda a remover 
a placa, o que tem demonstrado reduzir a cárie dentária. 
Para obter os melhores resultados, execute movimentos 
firmes mas suaves com o fio dental. Passe o fio dental 
como parte da rotina de cuidados diários.

UTILIZAÇÕES
• Guarde na mala ou na mochila para utilizar 

comodamente onde quer que esteja.

• Para obter os melhores resultados, utilize em conjunto 
com a linha de produtos On Guard.

• Utilize como indicado todos os dias para melhorar a sua 
rotina de cuidados diários.

INDICAÇÕES DE USO
Corte 30 a 45 cm de fio e enrole-o à volta dos dedos do 
meio. Faça deslizar o fio suavemente de trás para a frente 
entre os dentes e na parte inferior junto à linha da gengiva 
para remover a placa e os alimentos. Utilize depois de 
escovar os dentes com a Pasta de Dentes Branqueadora 
On Guard.

PRECAUÇÕES 
Utilize apenas como indicado. Mantenha fora do alcance 
das crianças.

Ingredientes: Nylon, Cera Microcristalina, Óleo de 
Casca de Citrus Aurantium Dulcis (Laranja), Óleo de 
Rebento de Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo de 
Folha de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de Casca 
de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de Folha de 
Eucalyptus Globulus, Óleo de Folha de Rosmarinus 
Officinalis (Alecrim).
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