
VIKTIGA INGREDIENSER OCH FÖRDELAR

PRODUKTINFORMATION

On Guard™ 
Foaming Hand Wash 

• Tillsatsen av den essentiella oljeblandningen On 
Guard förstärker den rengörande funktionen och 
gör den unik jämfört med andra produkter.

• Krydd- och citrusdofterna i On Guard piggar upp 
sinnena.

• dōTERRAs tvåldispenser med pump finns också 
till försäljning. Kan köpas med handtvätt eller 
separat.

• Handtvätten finns som enstaka flaska eller i 
tvåpack.

PRODUKTBESKRIVNING 
On Guard™ Foaming Hand Wash är berikad med kraften 
hos essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade™-oljor 
och ger dig fördelarna med en av dōTERRAs mest populära 
patenterade essentiella oljeblandningar. On Guard Foaming 
Hand Wash rengör händerna och avger en uppiggande doft 
av essentiella oljor som får dina händer att lukta rent och 
fräscht av citrus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Använd On Guard Foaming Hand Wash när du vill uppleva 
den rengörande kraften hos CPTG-berikad rengöring.

• Förvara en flaska handtvätt bredvid diskbänken eller i 
köket för vardagligt bruk.

• Utforska hygien med essentiella oljor genom att använda 
resten av On Guard™-serien.

ANVÄNDNING
Tillsätt On Guard Foaming Hand Wash i din tvåldispenser. 
Pumpa en eller två gånger för att dosera skummet i händerna. 
Arbeta upp ett lödder med varmt vatten och skölj noggrant.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
skadad hud. Förvara på en sval och torr plats och undvik 
direkt solljus.

INNEHÅLL
Vatten (Aqua), natriumkokoylglutamat, polysorbat 20, 
natriumlauroamfoacetat, fenoxietanol, olja av skal från 
Citrus aurantium dulcis (apelsin), cetylhydroxyetylcellulosa, 
kaprylylglykol, olja av knoppar från Eugenia Caryophyllus 
(kryddnejlika), etylhexylglycerin, hexylenglykol, olja av blad 
från Cinnamomum zeylanicum, olja av bark från 
Cinnamomum zeylanicum, olja av blad från Eucalyptus 
globulus, olja av blad från Rosmarinus officinalis (rosmarin), 
natriumhydroxid, citronsyra, dinatrium-etylen-
diamintetraacetat, cinnamal, eugenol, limonen.
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