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Săpun spumant pentru 
mâini On Guard™ 

• Adăugarea amestecului de uleiuri esențiale On 
Guard intensifică funcția de curățare, făcând 
diferența în comparație cu alte produse.

• Aromele de condimente și citrice ale 
amestecului On Guard revigorează simțurile.

• Recipientul dozator de săpun cu pompă 
dōTERRA este de asemenea disponibil. Poate fi 
cumpărat împreună cu săpunul sau separat.

• Săpunul de mâini este disponibil atât individual, 
cât și în pachet de două. 

DESCRIERE PRODUS 
Fortificat cu puternicele uleiuri esențiale CPTG Grad Testat 
Pur Certificat™, Săpunul spumant pentru mâini On Guard 
oferă beneficiile unuia dintre cele mai populare uleiuri 
esențiale exclusive dōTERRA. Săpunul spumant pentru 
mâini On Guard curăță mâinile, imprimând o aromă 
revigorantă de uleiuri esențiale care lasă un parfum 
proapăt și curat de citrice.

UTILIZĂRI 

• Folosește Săpunul spumant pentru mâini On Guard pentru 
a experimenta puterea de curățare infuzată cu uleiurile 
esențiale CPTG.

• Păstrează sticla de săpun de mâini lângă chiuvetă, în baie 
sau bucătărie, pentru uzul zilnic.

• Folosește și celelalte produse din gama On Guard™  
pentru a experimenta și mai mult îngrijirea personală pe 
bază de uleiuri esențiale.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Adaugă Săpunul spumant pentru mâini On Guard în 
dozatorul de săpun curat. Pompează o dată sau de două ori 
pentru a distribui spuma în palme. Freacă mâinile în apă 
caldă până iese spumă și clătește bine.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. Evită contactul cu ochii și zonele 
sensibile. Depozitează într-un loc răcoros, uscat, evitând 
expunerea directă la soare.

INGREDIENTE
Apă (Aqua), Glutamat de sodiu din uleiul de cocos, 
Polysorbate 20, Sodium Lauroamphoacetate, 
Phenoxyethanol, ulei de Citrus Aurantium Dulcis (portocală, 
coajă), Cetyl Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, ulei de 
Eugenia Caryophyllus (cuișoare, mugur), Ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol, ulei de Cinnamomum Zeylanicum (frunză), 
ulei de Cinnamomum Zeylanicum (coajă), ulei de Eucalyptus 
Globulus (frunză), ulei de Rosmarinus O-cinalis (rozmarin, 
frunză), Hidroxid de sodiu, Acid citric, Disodium EDTA, 
Cinnamal, Eugenol, Limonen.
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