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DESCRIEREA PRODUSULUI
Deseori, căutăm produse sigure pentru noi și întreaga
familie. Apa de gură dōTERRA On Guard a fost creată
tocmai în acest scop. Aceasta utilizează numai cele mai
bune ingrediente pentru o igienă eficace a gurii,
introducând beneficiile amestecului de uleiuri esențiale
dōTERRA On Guard în rutina noastre zilnică. Apa de gură
dōTERRA On Guard poate deveni o componentă esențială
pentru sprijinirea igienei orale.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Amestecul exclusiv de uleiuri esențiale dōTERRA
On Guard conține Portocală sălbatică, Cuișoare,
Scorțișoară, Eucalipt și Rozmarin, care curăță și
calmează gura
• Extractul de Miswak menține dinții curați,
reducând depunerile excesive de placă
• Folosește apa de gură dōTERRA On Guard după
mese, pentru o respirație proaspătă și un zâmbet
strălucitor
• Folosește apa de gură dōTERRA On Guard pentru
a te ajuta să îți menții sănătatea dinților și
integritatea gingiilor

Apă de Gură
dōTERRA On Guard™
473 ml

Numărul de catalog:
60207994

Apa de gură dōTERRA On Guard nu conține alcool și este
formulată pentru curățarea dinților și gingiilor și sprijinirea
sănătății și integrității orale generale. Amestecul de uleiuri
esențiale dōTERRA On Guard îți reîmprospătează respirația
și te ajută să ai un zâmbet strălucitor. Beneficiile puternice
ale amestecului exclusiv de uleiuri esențiale CPTG™ de
Portocală sălbatică, Cuișoare, Scorțișoară, Eucalipt,
Rozmarin și Mir, combinate cu alte ingrediente naturale,
contribuie la sprijinirea sănătății și integrității orale.
Extractul de Miswak ajută la reîmprospătarea respirației și
menținerea dinților curați, reducând depunerile excesive de
placă, în vreme ce xilitolul sprijină integritatea dinților.
Adaugă apa de gură dōTERRA On Guard la rutina ta de
igienă orală, pe lângă periajul obișnuit și utilizarea aței
dentare, pentru a sprijini sănătatea și integritatea orală și
a-ți oferi o respirație proaspătă de durată.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Agită bine înainte de utilizare. Clătește bine gura cu apa de
gură dōTERRA On Guard timp de 60 de secunde. Folosește-o
dimineața și seara după periajul dinților cu pasta de dinți cu
efect de albire naturală dōTERRA On Guard.

PRECAUŢII
A nu se înghiți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se
utiliza dacă sigiliul de siguranță este rupt sau absent.

INGREDIENTE
Apă (Aqua), xilitol, glicerol, ciclodextrină, ulei de portocală
(Citrus aurantium dulcis) - coajă, ulei de cuișoare (Eugenia
caryophyllus) - mugure, ulei de scorțișoară (Cinnamomum
zeylanicum) - scoarță, ulei de scorțișoară (Cinnamomum
zeylanicum) - frunză, ulei de eucalipt (Eucalyptus globulus) frunză/rămurea, ulei de rozmmarin (Rosmarinum officinalis)
-frunză/tulpină, ulei de wintergreen (Gaultheria procumbens) frunză/tulpină, ulei de mentă (Mentha piperita) - frunză/
tulpină, ulei de mir (Commiphora myrrha), extract de Miswak
(Salvadora persica) -scoarță/rădăcină, extract de fructul
călugărului (Siraitia grosvenorii) - fruct, clorură de sodiu (sare),
citrat de sodiu, acid benzoic, acid citric.
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