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Dropsuri On Guard™

• Tabletă avantajoasă și cu un gust remarcabil.

• Conțin uleiuri esențiale de portocală sălbatică, 
cuișoare, scorțișoară, eucalipt, rozmarin și mir.

• Este simplu să le ai la îndemână atunci când ai 
cea mai mare nevoie de ele.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Dropsurile On GuardTM sunt o modalitate practică de a te 
bucura de beneficiile amestecului exclusiv de uleiuri 
esențiale On Guard în deplasare. Bucură-te de beneficiile 
oferite de uleiurile esențiale cu extract de portocala 
sălbatică, cuișoare, scorțișoară, eucalipt, rozmarin și mir 
oferite sub formă de tabletă cu ingrediente complet 
naturale și cu un gust remarcabil!

UTILIZĂRI
• Folosește-le ca o alternativă rapidă și simplă pentru 

amestecul On Guard.

• Le poți avea mereu la îndemână în poșetă sau în 
geanta de călătorie pentru a te ajuta atunci când te afli 
în deplasare.

• Poți împărtăși cu ușurință beneficiile produselor  
On Guard cu familia și prietenii!

• Pentru rezultate optime, folosește-le împreună cu alte 
produse On Guard.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Dimensiune porție: 1 drops (4 g) pe zi. 

PRECAUŢII 
Pericol de înecare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub  
3 ani. A se păstra la loc uscat și răcoros.

Ingrediente: Zahăr din trestie de zahăr, sirop de 
orez brun, ulei de portocală sălbatică, ulei de 
cuișoare, ulei de scorțișoară, ulei de cassia, ulei de 
eucalipt, ulei de rozmarin, ulei de mir. 

Informații Nutriționale

Aport de referință per porție 
(1 drops)

Aport de referință per 100 g

Energie 57 kJ / 14 kcal                    <1% 1436 kJ/342 kcal          17%

Grăsimi 0 mg                                       0% 0 mg                                   0%

din care saturate 0 mg                                       0% 0 mg                                   0%

Carbohidrați 4 g                                          2% 88 g                                 34%

din care zaharuri 3 g                                          4% 76 g                                  85%

Proteine 0 g                                          0% 1 g                                      2%

Sare <0,01 g                                <1% 0,09 g                                1%

Aport de referință pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal)

INGREDIENTE: zahăr din trestie de zahăr, sirop de orez brun, ulei de portocală 
sălbatică, ulei de cuișoare, ulei de scorțișoară, ulei de cassia, ulei de eucalipt,
ulei de rozmarin, ulei de mir


