Bieliaca zubná pasta
dōTERRA On Guard™

INFORMAČNÝ HÁROK O
PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Zubná pasta dōTERRA bez obsahu fluoridu spája ochranné
účinky zmesi dōTERRA On Guard s ďalšími zložkami, ktoré
pomáhajú udržiavať neporušené zuby a rozžiaria váš úsmev.
Esenciálne oleje Divoký pomaranč, Klinček, Škorica,
Eukalyptus a Rozmarín spoločne pôsobia pri čistení a
osviežení dychu. Tieto oleje spolu s esenciálnymi olejmi Mäta
pieporná a Gaultéria dodávajú bieliacej zubnej paste
dōTERRA On Guard osviežujúcu škoricovo-mätovú chuť, ktorá
váš dych zanechá po celý deň svieži a čistý! K dispozícii
samostatne alebo v balení po 3.

POUŽITIE
•

Používajte ráno a večer ako súčasť pravidelnej
zdravej hygieny.

•

Máte už dosť príliš intenzívnej zubnej pasty? Čistite si
zuby s bieliacou zubnou pastou dōTERRA On Guard,
ktorá ponúka jemnú chuť a silné výsledky.

•

Ešte viac podpory v spojení s ústnou vodou On Guard.

•

Ďalšie dodatočné účinky získate používaním spolu s
celým radom produktov osobnej starostlivosti On Guard.

NÁVOD NA POUŽITIE

HLAVNÉ INGREDIENCIE A ÚČINKY
• Patentovaná zmes esenciálnych olejov
dōTERRA On Guard z olejov Divoký pomaranč,
Klinček, Škorica, Eukalyptus a Rozmarín čistí a
osviežuje dych.

Po vyčistení zubnou niťou naneste na navlhčenú zubnú
kefku množstvo pasty veľkosti hrášku. Jemne a dôkladne
umývajte zuby, najlepšie po každom jedle, ráno a večer,
alebo používajte podľa pokynov zubára či lekára. Pre lepšie
výsledky po použití vypláchnite ústa zmesou 236 ml vody s
jednou kvapkou dōTERRA On Guard. Intenzívne premieľajte
v ústach jednu minútu a potom ústa vypláchnite.

UPOZORNENIE

• Esenciálny olej Mäta pieporná v kombinácii s
patentovanou zmesou dōTERRA On Guard
zanechá váš dych škoricovo-mätovo svieži.

Používajte len podľa pokynov. Uchovávajte mimo dosahu detí.

• Sladidlo xylitol skvele chutí.

Glycerín, voda (Aqua), hydratovaný oxid kremičitý, uhličitan
vápenatý, xylitol, hydroxylapatit, celulózová guma, olej
Mentha Piperita (mäta pieporná), xantalová guma, výťažok
z listov Stevia Rebaudiana, lauroylsarkozinát sodný, Citrus
Aurantium Dulcis (olej zo šupky pomaranča), olej z kôry
Cinnamomum Zeylanicum, Eugenia Caryophyllus (olej z
púčikov klinčeka), olej z listov Cinnamomum Zeylanicum,
Gaultheria Procumbens (olej z listov gaultérie), olej z listov
Eucalyptus Globulus, olej Commiphora Myrrha, Rosmarinus
Ocinalis (olej z listov/stoniek rozmarínu), chlorid sodný,
glykolát sodný, cinnamal, eugenol, limonén, linalool.

ZLOŽENIE
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