do–TERRA On Guard®

čistiaci koncentrát

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Čistiaci koncentrát On Guard od spoločnosti dōTERRA bol
vyvinutý ako ideálny prírodný čistiaci prostriedok. Jeho čistiace
schopnosti sú posilnené originálnou dōTERRA ochrannou
zmesou On Guard, ktorá obsahuje CPTG esenciálne oleje
z divokého pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptu a rozmarínu.
Tieto oleje poskytujú prirodzenú ochranu pred určitými
enviromentálnymi faktormi, pričom zvyšujú celkové čistiace
schopnosti. Táto účinná zmes esenciálnych olejov je
skombinovaná s derivátmi rastlinného pôvodu, ktoré poskytujú
netoxický a biologicky odbúrateľný spôsob čistenia a eliminácie
pachov, ktorý je bezpečný pre Vašich najbližších ako aj pre
životné prostredie. Viacúčelové schopnosti čistiaceho
koncentrátu On Guard z neho robia perfektný prostriedok
na dokonalé vyčistenie tvrdých povrchov v kuchyni, kúpelni
alebo iných miestnostiach. Koncetrát po sebe zanecháva
čistú a povzbudzujúcu vôňu.
Certified Pure
Therapeutic Grade®

HLAVNÉ ZLOŽKY A ÚČINKY
•

Originálna doTERRA ochranná zmes
CPTG esenciálnych olejov On Guard
s divokým pomarančom, klinčekom,
škoricou, eukalyptom a rozmarínom
poskytuje prírodnú ochranu tak, že
udržiava okolité povrchy čisté
a chránené

•

Povrchovo aktívne látky rastlinného
pôvodu zlepšujú čistiace vlastnosti
a taktiež zabezpečujú, že produkt je
bezpečný pre Vás, Vašu rodinu i životné
prostredie

•

Neobsahuje konzervačné látky, čo
z neho robí bezpečný a efektívny
čistiaci prostriedok pre domácnosť

NÁVOD NA POUŽITIE
VIACÚČELOVÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK: Zmiešajte 2
polievkové lyžice koncentrátu s litrom vody.
KÚPELNE: Zmiešajte 3 polievkové lyžice koncentrátu
s litrom vody.
RIAD: Zmiešajte 3 polievkové lyžice so 4 litrami vody.
ODOLNÁ ŠPINA: Naneste koncentrát priamo na postihnuté
miesto a nechajte pôsobiť.
Vyhýbajte sa priamemu používaniu koncentrátu na drevené
podlahy a prírodný kameň.

UPOZORNENIE
Tento čistiaci prostriedok pre domácnosť používajte presne
podľa návodu. Skladujte mimo dosahu detí.

do-TERRA On Guard®
čistiaci koncentrát
355 ml

Kód produktu: 38140001
Veľkoobch. cena: 12,50 €
PV: 10,5
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