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Ingredientes: Triglicéridos de cadeia média (Óleo de 
coco, Óleo de palma), Óleo essencial de casca de 
Laranja Selvagem (Citrus Sinensis), Óleo essencial de 
cravinho (Eugenia Caryophyllata), Espessantes (Ágar, 
Goma de Guar, Glicerina), Óleo essencial da folha de 
canela (Cinnamomum zeylanicum), Sabores: Óleo 
essencial de casca de canela (Cinnamomum 
Zeylanicum), Óleo essencial da folha de eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Óleo essencial da folha/caule 
de alecrim (Rosmarinus officinalis), Espessantes 
(Alginato de Sódio, Carragenina, Cloreto de Potássio), 
Adoçante (Xilitol).

Beadlets On Guard™  
Suplemento alimentar com óleos essenciais e adoçante

• Com o sabor dos óleos essenciais de Laranja 
Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim.

• Proporciona um método fácil de consumir  
On Guard.

• As práticas beadlets são perfeitas para viagens  
e deslocações.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
As Beadlets On GuardTM são uma forma prática e fácil de 
usufruir dos benefícios que a Mistura de Óleos Essenciais 
On GuardTM proporciona. As Beadlets On GuardTM contêm 
uma dose saborosa da mistura própria da dōTERRA com 
Laranja Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim, 
sob a forma de pequenas beadlets vegetais que se 
dissolvem na boca.

UTILIZAÇÕES
• Consuma no inverno, em viagem ou quando estiver com 

grandes grupos de pessoas.

• Dissolva uma ou duas beadlets depois das refeições.

• Guarde estas práticas beadlets na bolsa ou no saco de 
viagem para um apoio adicional em viagem.

INDICAÇÕES DE USO
Consuma até 5 beadlets por dia.

PRECAUÇÕES 
Mantenha fora do alcance das crianças. Não exceder a 
dose diária recomendada. Os suplementos alimentares 
não substituem uma alimentação variada e equilibrada  
e um estilo de vida saudável. As mulheres grávidas ou a 
amamentar e as pessoas com situações clínicas conhecidas 
devem consultar um médico antes de os utilizarem. Manter 
bem fechado e armazenar em local fresco.


