
PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Pasta de Dentes Branqueadora 
dōTERRA On Guard™

• A mistura própria dōTERRA On Guard de óleos 
essenciais de Laranja Selvagem, Cravinho, Canela, 
Eucalipto e Alecrim limpa e refresca a respiração.

• O óleo essencial de Hortelã-Pimenta em conjunto com 
a mistura própria de óleos essenciais dōTERRA On 
Guard deixa o hálito fresco com sabor a canela-menta.

• O adoçante xilitol tem um excelente sabor.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
A pasta de dentes sem fluoreto da dōTERRA combina os 
benefícios protetores da mistura dōTERRA On Guard com outros 
ingredientes para ajudar a manter a integridade dos dentes e a 
tornar o seu sorriso mais branco. Os óleos essenciais de Laranja 
Selvagem, Cravinho, Canela, Eucalipto e Alecrim trabalham em 
conjunto para higienizar os dentes e refrescar o hálito. Estes 
óleos, juntamente com os óleos essenciais de Hortelã-Pimenta e 
Wintergreen, dão à Pasta de Dentes Branqueadora On Guard da 
dōTERRA um refrescante e singular sabor a canela-menta que 
deixa o hálito fresco e limpo durante todo o dia! Disponível 
individualmente ou num pacote de 3.

UTILIZAÇÕES 
• Utilize de manhã e à noite como parte de uma rotina de 

higiene oral saudável e regular.

• Cansou-se de pasta dos dentes agressiva? Escove os dentes 
com a Pasta de Dentes Branqueadora dōTERRA On Guard 
que tem um sabor subtil e proporciona resultados poderosos.

• Utilize em conjunto com o Elixir Oral On Guard para melhores 
resultados.

• Utilize juntamente com toda a gama de cuidados pessoais 
On Guard para mais benefícios.

INDICAÇÕES DE USO
Após usar o fio dentário, aplique uma dose de pasta de dentes  
do tamanho de uma ervilha na escova de dentes humedecida. 
Escove suave e exaustivamente, de preferência, após cada 
refeição, de manhã e à noite, ou utilize de acordo com as 
recomendações de um médico ou dentista. Para melhores 
resultados, em seguida, bocheche com um elixir composto por 
uma gota de dōTERRA On Guard diluída em 236 ml de água. 
Bocheche vigorosamente durante um minuto e enxague.

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

INGREDIENTES
Glicerina, Água (Aqua), Sílica Hidratada, Carbonato de Cálcio, Xilitol, 
Hidroxiapatita, Goma de Celulose, Óleo de Mentha Piperita (Hortelã-
Pimenta), Goma Xantana, Extrato da Folha de Stevia (Stevia 
Rebaudiana), Lauroil Sarcosinato de Sódio, Óleo de Casca de Citrus 
Aurantium Dulcis (Laranja), Óleo de Casca de Cinnamomum 
Zeylanicum, Óleo de Rebento de Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo 
da Folha de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de Folha de Gaultheria 
Procumbens (Wintergreen), Óleo da Folha de Eucalyptus Globulus, Óleo 
de Mirra (Commiphora myrrha), Óleo de Folha/Caule de Rosmarinus 
Officinalis (Alecrim), Cloreto de Sódio, Gluconato de Sódio, Cinnamal, 
Eugenol, Limoneno, Linalol.
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