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• Ger effektiv rengöring med en fin, snabbtorkande 
imma.

• On Guard essentiell oljeblandning har en 
upplyftande och kryddig citrusdoft.

• Innehåller äppelextrakt som återfuktar huden 
vilket gör att huden känns mjuk och slät.

• Praktisk flaska som är perfekt att använda när du 
reser eller är på språng!

PRODUKTBESKRIVNING 
Tack vare On GuardTM Hand Purifying Mists renande 
egenskaper rengörs händerna med en extremt fin, 
snabbtorkande mist. Den återfuktande blandningen som är 
infuserad med naturligt äppelextrakt torkar inte ut huden utan 
lämnar händerna mjuka och släta. On Guard-blandning av de 
essentiella CPTG™-oljorna Wild Orange, Clove, Cinnamon, 
Eucalyptus och Rosemary ger en upplyftande och kryddig 
citrusdoft. Etylalkohol hjälper till att rengöra händerna och 
förstärker immans rengöringseffekt. Den praktiska imman är 
perfekt för resor, skola, arbete och familjer på språng.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Förvara en flaska On Guard Hand Purifying Mist i din 
handväska eller gymväska och använd när du är ute.

• Använd före måltider och när du åker kollektivt om du 
behöver ett enkelt sätt att rengöra händerna.

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

ANVÄNDNING
Skaka före användning. Spreja imma 1 till 2 gånger direkt 
på händerna, gnugga tills de är torra.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Brandfarligt. Håll borta från lågor, gnistor och temperaturer 
över 40 °C. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med 
ögonen när produkten används. Sluta använda och kontakta 
läkare om irritation och rodnad uppstår. Förvaras utom 
räckhåll för barn. Se etiketten för fler försiktighetsåtgärder.

INNEHÅLL
Alkohol, vatten (Aqua), extrakt av frukt från Pyrus malus 
(äpple), glycerin, olja av blad från Eucalyptus globulus, olja av 
skal från Citrus aurantium dulcis (apelsin), olja av knoppar 
från Eugenia caryophyllus (kryddnejlika), olja av blad från 
Cinnamomum zeylanicum, olja av bark från Cinnamomum 
zeylanicum, olja av blad från Rosmarinus officinalis 
(rosmarin), bensylbensoat, eugenol, linalool, limonen.
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