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PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRA On Guard Rengørende Spray rengør hænderne 
med sin rensende effekt på huden gennem en utrolig fin 
hurtigtørrende forstøvning. Tilført en naturlig æbleekstrakt, 
udtørrer den fugtgivende formel ikke huden og efterlader 
hænderne bløde og glatte. dōTERRA On Guard blanding 
med æteriske olier af vild appelsin, nellike, kanel, 
eukalyptus og rosmarin CPTG™ der giver en opløftende 
aroma af krydret citrus. Det naturligt afledte aktive stof, 
USP Certificeret ethylalkohol, hjælper med at rense hænder 
ved at støtte sprayens rengørende virkning. Den praktiske 
spraypåføring er perfekt til rejser, i skolen, på arbejdet og til 
familier på farten.

INGREDIENSER
Aktiv ingrediens: Ethylalcohol 64%.
Inaktive ingredienser: Vand (Aqua), Pyrus malus (Æble) 
frugtekstrakt, glycerin, Eucalyptus globulus olie fra bladet, 
Citrus aurantium dulcis (appelsin) olie fra skallen, Eugenia 
caryophyllus (nellike) olie fra knoppen, Cinnamomum 
zeylanicum, olie fra bladet, Cinnamomum zeylanicum, olie 
fra barken, Rosmarinus officinalis (rosmarin) olie fra bladet, 
citronsyre.

BRUGSANVISNING
Rystes godt inden brug. Forstøv 1–2 gange direkte på 
hænderne og gnid dem mod hinanden indtil de er tørre.

ADVARSLER 
Brandfarlig. Holdes væk fra åben ild, gnister eller 
temperaturer over 40°C. Kun til udvortes brug. Når du 
bruger dette produkt, undgå kontakt med øjnene. Hvis 
irritation og rødme forekommer, stop brugen og konsulter 
en læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Se etiket for 
yderligere advarsler.

PRIMÆRE FORDELE

• Tilbyder effektiv rensning med en fin, hurtigt 
tørrende spray.

• Den æteriske olieblanding dōTERRA On Guard er 
en forfriskende aroma af krydret citrus.

• Sammensat med æbleekstrakt for at give fugt til 
huden, hvilket efterlader huden blød og glat.

• Den praktiske flaske er den perfekte ledsager, når 
man er på farten eller ude at rejse!
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