dōTERRA OnGuard™
Ochranná zmes 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Zmes dōTERRA OnGuard je jednou z najpopulárnejších
zmesí od spoločnosti dōTERRA a vďaka svojim úžasným
účinkom jednoducho nesmie nikomu chýbať. Pri
každodennom vnútornom použití zmes dōTERRA OnGuard
podporuje prirodzené funkcie vášho imunitného systému.
OnGuard s jedinečnou arómou ponúka voňavú, prírodnú a
efektívnu alternatívu. OnGuard môže tiež pridať chutnú (a
výživnú) príchuť do teplých nápojov a dezertov!

POUŽITIE
• Zdravé občerstvenie si pripravíte, ak ponoríte nakrájané
jablká do vody s jednou kvapkou zmesi OnGuard.
• Pridajte jednu kvapku zmesi OnGuard do vody alebo čaju.
• Použite handričku namočenú vo vode s 1 až 2 kvapkami
zmesi OnGuard a na utretie povrchov v kuchyni a kúpeľni.
• Počas školského roka potrite vášmu dieťaťu spodnú časť
chodidiel zmesou dōTERRA OnGuard.
Opis vonných látok: teplá, korenistá, gáfrová,
drevnatá

HLAVNÉ ÚČINKY

• Rozptýlením zmesi dōTERRA OnGuard vytvoríte príjemnú
arómu pred príchodom hostí.

NÁVOD NA POUŽITIE

• Má energizujúcu a povznášajúcu arómu.

Vdychovaním: Použite tri až štyri kvapky vo vami zvolenom
difúzeri.

• Do horúcich nápojov a dezertov pridá hrejivé
citrusové okorenenie.

Vnútorne: Zrieďte jednu kvapku v 125 ml tekutiny alebo ju
užite vo vegetariánskej kapsuli.

• Pri každodennom vnútornom použití zmes
dōTERRA OnGuard podporuje prirodzené funkcie
vášho imunitného systému.

Na pokožku: Na masáž, zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml
základového oleja. Na kúpeľ, zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml
základového oleja. Na parfumovanie zmiešajte 1 kvapku s
10 kvapkami základového oleja.

• OnGuard ponúka prírodnú a efektívnu alternatívu k
iným možnostiam.

UPOZORNENIE

dōTERRA OnGuard™
Ochranná zmes 15 ml

Kód produktu: 60204659

Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak ste tehotná, dojčíte alebo ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte užívanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu s
očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.
Po nanesení produktu sa aspoň na 12 hodín vyhýbajte
slnečnému alebo UV žiareniu.
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