Apă de gură
On Guard™
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Apa de gură On GuardTM nu conține alcool, este formulată pentru
curățarea dinților și a gingiilor și susține igiena orală generală.
Proprietățile puternice ale produsului On Guard – un amestec
brevetat de uleiuri esențiale CPTGTM – combină beneficiile oferite
de portocala sălbatică, cuișoare, scorțișoară, eucalipt, rozmarin și
mir pentru a susține igiena orală. Adaugă apa de gură On Guard
la rutina ta de igienă orală, pe lângă periajul obișnuit și utilizarea
aței dentare, pentru a sprijini igiena orală.

UTILIZĂRI
• A se păstra pe chiuvetă sau a se depozita în dulăpiorul
din baie pentru a fi la îndemână.
• A se folosi dimineața și seara după periajul dinților
pentru a obține rezultate optime.
• A se folosi ori de câte ori dorești un plus de susținere.
• Folosește-o împreună cu alte produse din gama de
îngrijire personală On Guard.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Ingrediente: apă (Aqua), xilitol, glicerină,
ciclodextrină, ulei de Cinnamomum Zeylanicum
(scoarță), ulei de Eugenia Caryophyllus (cuișoare)
(mugure), ulei de Citrus Aurantium Dulcis (portocală)
(coajă), citrat de sodiu, ulei de Eucalyptus Globulus
(frunză/rămurea), acid benzoic, clorură de sodiu,
extract de Salvadora Persica (scoarță/rădăcină),
extract de Siraitia Grosvenorii (fruct), ulei de
Rosmarinus Officinalis (rozmarin) (frunză/tulpină),
acid citric, ulei de Cinnamomum zeylanicum (frunză),
ulei de Gaultheria Procumbens (wintergreen) (floare/
frunză/tulpină), ulei de Mentha Piperita (mentă), ulei
de Commiphora myrrha, cinamaldehidă, eugenol,
limonen, linalool, benzoat de benzil, alcool cinamic,

Agită bine înainte de utilizare. Clătește bine gura timp de 60
de secunde. Folosește-o dimineața și seara după periajul
dinților împreună cu Pasta de dinți 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.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Amestecul exclusiv de uleiuri esențiale On Guard
ce conține portocală sălbatică, cuișoare,
scorțișoară, eucalipt și rozmarin curăță gura.
• Extractul de miswak ajută la menținerea dinților
curați, reducând depunerile excesive de placă.
• Folosește apa de gură On Guard pentru a te ajuta
să-ți menții dinții și gingiile curate.
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