dōTERRA On Guard®
Amestec Protector 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
OnGuard este un amestec patentat de uleiuri care oferă o
alternativă naturală şi eficientă pentru susţinearea
sistemului imunitar. * Ca unul dintre amestecurile cele mai
căutate, dōTERRA OnGuard protejează împotriva pericolelor
mediului înconjurător şi ale celor sezoniere cu uleiuri
esenţiale care au un efect pozitiv cunoscut asupra
sistemului imunitar. * dōTERRA On Guard poate fi luat
intern zilnic pentru a menţine sănătatea sistemului
imunitar şi a sistemului cardiovascular. * Poate fi folosit pe
suprafeţe în toată casa ca un produs de curăţare netoxic. În
timp ce este difuzat, dōTERRA On Guard ajută la purificarea
aerului şi poate fi energizant şi reconfortant.

UTILIZĂRI
• Adăugaţi două sau trei picături într-o capsulă vegetală
pentru un efect imunostimulator.*
Aplicare:
Ingrediente: Ulei esenţial de coajă de portocală
sălbatică, muguri de cuişoare, scorţişoară, frunze de
eucalipt şi frunză/floare de rozmarin
Descrierea aromei: Caldă, iute, camforată,
lemnoasă

BENEFICII PRIMARE
• Susţine sistemul imunitar şi respirator*
• Protejează împotriva pericolelor din mediu*
• Susţine capacitatea de apărare naturală
antioxidantă a organismului*
• Susţine circulaţia sănătoasă*
• Aromă energizantă şi înălţătoare

• Adăugaţi în apă pentru a obţine un agent de curăţare
universal.
• Înmuiaţi felii de mere în apă şi adăugaţi câteva picături
pentru a obţine o gustare sănătoasă şi
imunostimulatoare.*
• Combinaţi câteva picături de dōTERRA On Guard cu ulei
fracţionat de cocos pentru a obţine un agent de curăţat
mâinile natural.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzie: Puneţi trei sau patru picături în difuzorul dorit
Uz intern: Diluaţi o picătură în 125 mL de lichid.
Uz extern: Aplicaţi una sau două picături pe zona dorită.
Diluaţi cu ulei fracţionat de cocos pentru a minimaliza orice
sensibilitate la nivelul pielii. Vedeţi precauţiile adiţionale de
mai jos.

PRECAUŢII

dōTERRA On Guard®
Amestec protector 15 ml

Număr de catalog: 31100001
Preţ de en-gross: 30,00 €
PV: 37,40

Poate cauza reacţii la cei cu pielea sensibilă. Nu lăsaţi la
îndemâna copiilor. Dacă sunteţi însărcinată sau sunteţi sub
supraveghere medicală consultaţi medicul. Evitaţi contactul
cu ochii, interiorul urechilor şi zonele sensibile. Evitaţi
lumina solară sau razele ultraviolete până la 12 ore de la
aplicarea produsului.
Afirmaţiile cu asterisc se referă la uzul intern. Toate
celelalte se referă la folosirea aromatică sau la uzul extern.
* Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării, vindecării sau prevenirii niciunei boli.
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