dōTERRA OnGuard™
Mešanica za zaščito 15 ml

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Mešanica dōTERRA OnGuard je zaradi svojih neverjetnih
lastnosti ena najbolj priljubljenih mešanic eteričnih olj
dōTERRA, ki jo morate imeti. Z vsakodnevnim uživanjem
mešanice dōTERRA OnGuard boste podprli naravno
delovanje imunskega sistema. Mešanica OnGuard s svojo
edinstveno aromo nudi dišečo, naravno in učinkovito
alternativo. Prav tako mešanica OnGuard vročim napitkom
in sladicam doda slasten (in hranljiv) okus!

UPORABA
• Za zdrav prigrizek narezana jabolka namočite v skledo
vode in dodajte eno kapljico OnGuard mešanice.
• Kapljico OnGuard mešanice dodajte vodi ali čaju.
• Za čiščenje površin v kuhinji in kopalnici uporabite krpo
namočeno v vodi z eno do dvema kapljicama OnGuard
mešanice.
• Med šolskim letom svojemu otroku vtrite mešanico
dōTERRA OnGuard v podplate.
Opis arome: topla, začinjena, kafrasta, lesna

GLAVNI UČINKI
• Njena aroma napolni z energijo in poživlja.
• Toplim napitkom in sladicam doda topel citrusni okus.
• Z vsakodnevnim uživanjem mešanice dōTERRA
OnGuard boste podprli naravno delovanje
imunskega sistema.
• Mešanica OnGuard predstavlja naravno in
učinkovito alternativo drugim možnostim.
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• Pred prihodom gostov razpršite mešanico dōTERRA
OnGuard in ustvarite prijetno aromo.

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatično: Uporabite od tri do štiri kapljice v difuzorju po
izbiri.
Uživanje: Raztopite eno kapljico v 125 ml tekočine ali
vzemite vegansko kapsulo.
Topično: Za masažo 5 kapljic zmešajte z 10 ml nosilnega
olja. Za kopel 5 kapljic zmešajte s 5 ml nosilnega olja. Za
odišavljanje namesto parfuma zmešajte 1 kapljico z 10
kapljicami nosilnega olja.

OPOZORILA
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj
dosega otrok. Če ste noseči, dojite ali ste pod nadzorom
zdravnika, se posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se
stiku z očmi, notranjim predelom ušes in občutljivimi
predeli. Po nanosu izdelka se vsaj 12 ur izogibajte sončni
svetlobi in UV-žarkom.
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