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• Oferece uma limpeza eficiente, com uma 
pulverização fina, de secagem rápida.

• A Mistura de Óleos Essenciais On Guard oferece 
um aroma de especiarias cítricas revigorante.

• Formulado com extrato de maçã para hidratar a 
pele, deixando-a suave e macia.

• O prático frasco é um companheiro perfeito ao 
viajar ou em deslocações!

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O Spray Purificante para as Mãos On GuardTM purifica as 
mãos com o seu efeito purificador na pele graças a uma 
brisa extremamente fina e de secagem rápida. Impregnado 
com um extrato natural de maçã, a fórmula hidratante não 
seca a pele e deixa as mãos macias. A mistura de óleos 
essenciais CPTG™ On Guard de Laranja Selvagem, Cravinho, 
Canela, Eucalipto e Alecrim tem um aroma picante e cítrico 
revigorante. O álcool etílico ajuda a purificar as mãos ao 
auxiliar o efeito purificador da brisa. A prática aplicação de 
brisa é perfeita para utilização em viagem, na escola, no 
trabalho e para famílias em movimento.

UTILIZAÇÕES

• Guarde um frasco do Spray Purificante Para as Mãos 
On Guard na bolsa ou no saco do ginásio para utilizar 
em viagem.

• Use antes das refeições ou nos transportes públicos, 
como forma prática de limpar as mãos.

• Utilize em conjunto com outros produtos da gama de 
cuidados pessoais On Guard.

INDICAÇÕES DE USO
Aplique 1 a 2 pulverizações diretamente nas mãos e 
esfregue as mãos até secarem.

PRECAUÇÕES 
Inflamável. Mantenha afastado de chamas, faíscas ou 
temperaturas superiores a 40 °C. Apenas para utilização 
externa. Quando utilizar este produto, evite o contacto com 
os olhos. Interrompa a utilização e procure assistência 
médica se ocorrer irritação ou vermelhidão da pele. 
Mantenha fora do alcance das crianças. Consulte o rótulo 
para obter mais informações sobre precauções.

INGREDIENTES
Álcool, Água (Aqua), Extrato da Fruta Pyrus Malus (Maçã), 
Glicerina, Óleo da Folha de Eucalyptus Globulus, Óleo da 
Casca de Citrus Aurantium Dulcis (Laranja), Óleo de Rebento 
de Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo da Folha de 
Cinnamomum Zeylanicum, Óleo da Casca de Cinnamomum 
Zeylanicum, Óleo de Folha de Rosmarinus Officinalis 
(Alecrim), Benzoato de Benzil, Eugenol, Linalol, Limoneno.
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