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Ingrediente: Trigliceride cu lanț mediu (ulei de cocos, 
ulei de palmier), ulei esențial de portocală sălbatică 
(Citrus sinensis) (coajă), ulei esențial de cuișoare 
(Eugenia caryophyllata) (mugure), agenți de îngroșare 
(agar, gumă de guar, glicerină), ulei esențial de 
scorțișoară (Cinnamomum zeylanicum) (frunză), 
Arome: ulei esențial de scorțișoară (Cinnamomum 
Zeylanicum) (scoarță) ulei esențial de eucalipt 
(Eucalyptus globulus) (frunză), ulei esențial de 
rozmarin (Rosmarinus officinalis) (frunză/tulpină), 
agenți de îngroșare (alginat de sodiu, caragenan, 
clorură de potasiu), îndulcitor (xilitol).

Biluțe On Guard™  
Supliment alimentar cu uleiuri esențiale și îndulcitor

• Oferă o metodă de administrare simplă pentru 
amestecul On Guard.

• Tratamentul adjuvant al afecțiunilor respiratorii 
obstructive cronice obstructive.*

• Ameliorarea simptomatică a catarurilor, răcelilor și 
tusei.*

• Calmant pentru mediul bucal și gât.*

• Ameliorează în caz de iritații ale gâtului și 
faringelui.*

• Efect calmant, plăcut asupra gâtului, faringelui și 
cozilor vocale.*

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Biluțele On GuardTM reprezintă o modalitate simplă și 
convenabilă prin care te poți bucura de beneficiile 
amestecului de uleiuri esențiale On GuardTM. Biluțele  
On GuardTM asigură o doză plină de arome din amestecul 
exclusiv dōTERRA ce conține portocală sălbatică, cuișoare, 
scorțișoară, eucalipt și rozmarin, toate incluse în mici biluțe 
vegetale care se dizolvă în gură.

UTILIZĂRI
• Consumă-le iarna, atunci când călătorești sau când te afli 

în grupuri mari de persoane.

• A se dizolva una sau două biluțe după masă.

• Poți avea aceste biluțe la îndemână în poșetă sau în  
geanta de călătorie pentru a te ajuta atunci când te afli  
în deplasare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
A se consuma până la 5 biluțe pe zi.

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza 
zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie să 
înlocuiască o alimentație diversificată și echilibrată și un 
mod de viață sănătos. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare. A se 
păstra bine închis, la loc răcoros.


