dōTERRA OnGuard™
Amestec protector 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Fiind unul dintre cele mai populare amestecuri de uleiuri
esențiale de la dōTERRA, OnGuard este un produs
indispensabil, datorită beneficiilor incredibile pe care le
oferă. Prin uz intern zilnic, dōTERRA OnGuard sprijină
funcțiile naturale ale sistemului imunitar. Cu aroma sa
unică, OnGuard oferă o alternativă parfumată, naturală și
eficace. De asemenea, OnGuard poate fi folosit pentru a
conferi o aromă delicioasă (și nutritivă) băuturilor calde și
deserturilor!

UTILIZĂRI
• Înmoaie câteva felii de măr într-un bol cu apă și o
picătură de OnGuard pentru a obține o gustare
sănătoasă.
• Adaugă o picătură de OnGuard în apă sau ceai
• Folosește o lavetă îmbibată cu apă și 1-2 picături de
OnGuard pentru a șterge suprafețele din bucătărie și
baie.
Descriere aromatică: Cald, condimentat,
camforaceu, lemnos

BENEFICII PRIMARE
• Are o aromă energizantă, care binedispune.
• Conferă o aromă picantă caldă și de citrice
băuturilor calde și deserturilor.
• Prin uz intern zilnic, dōTERRA OnGuard sprijină
funcțiile naturale ale sistemului imunitar.
• OnGuard oferă o alternativă naturală și eficace la
alte opțiuni.

dōTERRA OnGuard™

• Masează dōTERRA OnGuard pe tălpile copilului tău în
perioada școlii.
• Înainte să-ți sosească musafiri, difuzează dōTERRA
OnGuard, pentru a crea o ambianță primitoare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Pune trei-patru picături în difuzorul tău
preferat.
Uz intern: Diluează o picătură în 125 ml de lichid sau ia o
capsulă vegetală.
Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de
ulei cărăuș. Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de
ulei cărăuș. Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1
picătură cu 10 picături de ulei cărăuș.

Amestec protector 15 ml

PRECAUŢII

Numărul de catalog: 60204659

Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete timp
de până la 12 ore după aplicarea produsului.
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