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Cápsulas Moles dōTERRA On Guard™+

• Cápsulas moles vegetarianas.

• Adição de óleos essenciais de Pimenta Preta, 
Orégão e Laranja para um apoio mais eficaz.

Ingredientes: Óleo de azeite extravirgem, Amido de 
milho modificado, Óleo de casca de Laranja 
Selvagem (Citrus Sinensis), Humidificante (glicerol), 
Óleo de cravinho (Eugenia caryophyllus), Óleo de fruta 
de pimenta-preta (Piper nigrum), Aditivo (maltitol), 
Espessante (Carrageenan), Água, Sabores:  Óleo de 
folha de canela (Cinnamomum zeylanicum), Óleo de 
casca de canela (Cinnamomum zeylanicum), Óleo de 
folha de eucalipto (Eucalyptus globulus), Óleo de 
folha de orégão (Origanum vulgare), Óleo de folha de 
alecrim (Rosmarinus officinalis), Extrato de folha de 
cidreira (Melissa officinalis)

Suplemento alimentar com Óleos Essenciais de Laranja,  
Orégão e Pimenta Preta

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
As Cápsulas Moles dōTERRA On Guard+ combinam a 
Mistura dōTERRA On Guard própria com os óleos 
essenciais de Pimenta Preta, Orégão e Laranja para um 
reforço adicional. Contida em cápsulas moles vegetarianas, 
esta mistura distinta contém óleos essenciais conhecidos 
pelos seus muitos benefícios.

UTILIZAÇÕES
• Embora seja um complemento maravilhoso à sua rotina, 

os suplementos alimentares não substituem uma 
alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida 
saudável.

• Leia todas as recomendações e cuidados antes de utilizar.

• Não exceda a dose recomendada.

INDICAÇÕES DE USO
Tome 1 cápsula mole 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. Armazene num local fresco e seco.


