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VIKTIGA INGREDIENSER OCH FÖRDELAR

On Guard™

Mouthwash

• Den patenterade On Guard-blandningen av de 
essentiella oljorna Wild Orange, Clove, Cinnamon, 
Eucalyptus och Rosemary rengör munnen.

• Extrakt av miswak, en tuggpinne som utvinns av 
kvistar av Salvadora Persica-trädet, bidrar till att hålla 
tänderna rena genom att avlägsna överflödiga 
ansamlingar av plack.

• Använd On Guard Mouthwash för att främja rena 
tänder och ett rent tandkött.

PRODUKTBESKRIVNING 
On GuardTM Mouthwash är alkoholfri, har tagits fram för att 
rengöra tänder och tandkött, och bidrar till den generella 
munhygienen. De kraftfulla egenskaperna som 
kännetecknar On Guard – en patenterad blandning av 
essentiella CPTG™-oljor – kombinerar fördelarna hos Wild 
Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, Rosemary och Myrrh 
för att främja munhygienen. Lägg till On Guard Mouthwash i 
din rutin för munhygien, utöver normal användning av 
tandborste och tandtråd, för att främja munhälsan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Förvara intill handfatet eller i badrumsskåpet och ha den 

nära till hands.

• Använd morgon och kväll efter tandborstning för bästa 
resultat.

• Använd efter behov när du vill ha det lilla extra.

• Använd tillsammans med de andra produkterna i  
On Guard-hudvårdssortimentet.

ANVÄNDNING
Skaka före användning. Skölj noggrant i 60 sekunder.  
Använd morgon och kväll efter tandborstning med  
On Guard Toothpaste.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Svälj inte. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd inte om 
säkerhetsförslutningen är trasig eller saknas.

Innehåll: Vatten (Aqua), xylitol, glycerin, cyklodextrin, 
olja av bark från Cinnamomum zeylanicum, olja av 
knoppar från Eugenia caryophyllus (kryddnejlika), olja 
av skal från Citrus aurantium dulcis (apelsin), 
natriumcitrat, olja av blad/grenar från Eukalyptus 
globulus, bensoesyra, natriumklorid, extrakt av bark/
rot från Salvadora persica, extrakt av frukt från 
Siraitia grosvenorii, olja av blad/stjälkar från 
Rosmarinus officinalis (rosmarin), citronsyra, olja av 
blad från Cinnamomum zeylanicum, olja av blommor/
blad/stjälkar från Gaultheria procumbens 
(vintergröna), olja av Mentha piperita (pepparmynta), 
olja av Commiphora myrrha, cinnamal, eugenol, 
limonen, linalool, bensylbensoat, kanelalkohol.


