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Pastă de dinți cu efect de 
albire dōTERRA On Guard™

• Amestecul brevetat de uleiuri esențiale dōTERRA 
On Guard ce conține portocală sălbatică, cuișoare, 
scorțișoară, eucalipt și rozmarin curăță și 
împrospătează respirația.

• Uleiul esențial de Mentă combinat cu amestecul 
brevetat dōTERRA On Guard conferă respirației 
tale o aromă proaspătă de mentă și scorțișoară.

• Xilitolul utilizat ca îndulcitor are un gust excelent.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Pasta de dinți fără fluor de la dōTERRA combină beneficiile 
protectoare ale amestecului dōTERRA On Guard cu alte 
ingrediente, pentru a te ajuta să-ți menții integritatea dinților  
și să ai un zâmbet strălucitor. Uleiurile esențiale de portocală 
sălbatică, cuișoare, scorțișoară, eucalipt și rozmarin curăță dinții 
și împrospătează respirația. Aceste uleiuri, împreună cu uleiurile 
esențiale de mentă și wintergreen, conferă pastei de dinți cu 
efect de albire dōTERRA On Guard o aromă proaspătă de mentă 
și scorțișoară, ce asigură o respirație proaspătă și curată pe 
parcursul întregii zile! Disponibilă individual sau la set de 3.

UTILIZĂRI 

• A se folosi dimineața și seara ca parte dintr-o rutină 
obișnuită pentru o igienă sănătoasă.

• Te-ai săturat de acea pastă de dinți prea puternică? Spală-te 
pe dinți cu pasta de dinți cu efect de albire dōTERRA On Guard, 
ce oferă un gust subtil și rezultate puternice.

• Folosește-o împreună cu apa de gură On Guard pentru un 
plus de susținere.

• Folosește-o împreună cu toată gama de produse de îngrijire 
personală On Guard pentru a experimenta un plus de beneficii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
După ce ai folosit ața dentară, aplică o cantitate de pastă de dinți 
de mărimea unui bob de mazăre pe periuța de dinți umezită în 
prealabil. Periază ușor însă cu atenție, de preferință după fiecare 
masă și dimineața și seara sau folosește conform indicațiilor unui 
stomatolog sau medic. Pentru rezultate îmbunătățite, folosește 
ulterior o apă de gură și o picătură din amestecul dōTERRA On 
Guard amestecată cu 236 ml de apă. Clătește bine gura timp de 
1 minut și apoi scuipă.

PRECAUŢII 
Utilizează exclusiv conform indicațiilor. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor.

COMPOZIŢIE
Glicerină, apă (Aqua), siliciu hidratat, carbonat de calciu, 
xylitol, hidroxiapatită, gumă de celuloză, ulei de Mentha 
Piperita (mentă), gumă de xantan, extract de Stevia 
Rebaudiana (ștevie) (frunză), lauroil-sarcozinat de sodiu,  
ulei de Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de 
Cinnamomum Zeylanicum (scoarță), ulei de Eugenia 
Caryophyllus (cuișoare) (mugure), ulei de Cinnamomum 
Zeylanicum (frunză), ulei de Gaultheria Procumbens 
(wintergreen) (frunză), ulei de Eucalyptus Globulus (frunză), 
ulei de Commiphora Myrrha, ulei de Rosmarinus Officinalis 
(rozmarin) (frunză), clorură de sodiu, glicolat de sodiu, 
cinamaldehidă, eugenol, limonene, linalool.
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