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• Oferă o curățare eficientă printr-o pulverizare fină și 
cu uscare rapidă.

• Amestecul de uleiuri esențiale On Guard conferă o 
aromă condimentată și revigorantă de citrice.

• Formulat cu un extract de mere pentru hidratarea 
pielii, lăsând piele fină și catifelată.

• Flaconul avantajos este partenerul perfect atunci 
când te afli în deplasare sau călătorești!

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Spray-ul purificator pentru mâini On GuardTM purifică mâinile 
prin efectul său de curățare a pielii, utilizând o ceață extrem 
de fină, cu uscare rapidă. Fiind infuzat cu un extract natural 
de mere, formula hidratantă nu usucă pielea și lasă mâinile 
moi și fine. Amestecul On Guard de uleiuri esențiale CPTG™ 
portocală sălbatică, cuișoare, scorțișoară, eucalipt și 
rozmarin conferă o aromă reconfortantă condimentată de 
citrice. Alcoolul etilic contribuie la curățarea mâinilor, 
susținând efectul de purificare al spray-ului. Aplicarea ușoară 
a spray-ului practic este perfectă pentru călătorii, școală, 
serviciu și familii aflate în deplasare.

UTILIZĂRI
• Păstrează mereu în poșetă sau în geanta de sală un 

flacon de spray purificator pentru mâini On Guard 
pentru a-l folosi atunci când te afli în deplasare.

• Utilizează-l înainte de mese sau în timp ce te afli în 
mijloacele de transport public atunci când ai nevoie de 
modalități simple de igienizare a mâinilor.

• Folosește-o împreună cu alte produse din gama de 
îngrijire personală On Guard.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Agită bine înainte de utilizare: Aplică 1-2 pulverizări direct 
pe mâini; freacă mâinile până când produsul se usucă.

PRECAUŢII 
Inflamabil. A se păstra la distanță de flăcări, scântei sau 
temperaturi de peste 40°C. Doar pentru uz extern. Când 
folosești acest produs, evită contactul cu ochii. Nu mai 
utiliza produsul și adresează-te unui medic dacă apar 
iritație și înroșire. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Consultă eticheta pentru atenționări suplimentare.

COMPOZIŢIE
alcool, apă (aqua), extract de Pyrus Malus (măr) 
(fruct),glicerină, ulei de Eucalyptus Globulus (frunză), ulei de 
Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de Eugenia 
Caryophyllus (cuișoare) (mugure), ulei de Cinnamomum 
zeylanicum (frunză), ulei de Cinnamomum Zeylanicum 
(scoarță), ulei de Rosmarinus officinalis (rozmarin) (frunză), 
benzoat de benzil, eugenol, linalool, limonen.
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