
GŁÓWNE SKŁADNIKI I WŁAŚCIWOŚCI

KARTA PRODUKTU

Wybielająca pasta do zębów 
dōTERRA On Guard™

• Prawnie zastrzeżona mieszanka dōTERRA On 
Guard zawierająca w swoim składzie olejki 
eteryczne z dzikiej pomarańczy, goździków, 
cynamonu, eukaliptusa  i rozmarynu, oczyszcza  
i odświeża oddech.

• Olejek eteryczny z mięty pieprzowej połączony  
z opatentowaną mieszanką dōTERRA On Guard 
zapewnia świeży, cynamonowo-miętowy oddech.

• Ksylitol nadaje wspaniały smak.

OPIS PRODUKTU 
Niezawierająca fluoru pasta do zębów dōTERRA łączy ochronne 
właściwości mieszanki dōTERRA On Guard z innymi składnikami, 
które pomagają utrzymać zdrowe zęby oraz dziąsła, zapewniając 
piękny uśmiech. Mieszanka olejków eterycznych z dzikiej 
pomarańczy, goździków, cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu 
skutecznie odświeża oddech. Olejki eteryczne z mięty pieprzowej i 
golterii nadają wybielającej paście do zębów dōTERRA On Guard 
orzeźwiający cynamonowo-miętowy smak, dzięki któremu Twój 
oddech pozostanie świeży przez cały dzień! Dostępna pojedynczo 
lub w zestawie po 3 sztuki.

UŻYCIE 

• Stosuj rano i wieczorem ramach regularnej higieny.

• Masz dość zbyt intensywnych past do zębów? Wypróbuj 
pastę wybielającą dōTERRA On Guard, która ma delikatny 
smak i gwarantuje skuteczne działanie.

• Używaj w połączeniu z płynem do płukania jamy ustnej On 
Guard, aby uzyskać dodatkowe rezultaty.

• Stosuj wraz z pozostałymi produktami do pielęgnacji ciała 
On Guard, aby zapewnić sobie jeszcze więcej dodatkowych 
korzyści.

SPOSÓB UŻYCIA
Po oczyszczeniu zębów nitką nałóż na zwilżoną szczoteczkę 
ilość pasty wielkości ziarna grochu. Szczotkuj łagodnie, ale 
dokładnie, najlepiej po każdym posiłku oraz rano i wieczorem, 
bądź stosuj się do zaleceń dentysty lub lekarza. W celu 
osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów stosuj płyn do 
płukania jamy ustnej, dodając jedną kroplę mieszanki 
dōTERRA On Guard do 236 ml wody. Płucz dokładnie jamę 
ustną przez 1 minutę, a następnie przepłucz czystą wodą.

UWAGI 
Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci.

SKŁADNIKI
Gliceryna, woda (Aqua), uwodniona krzemionka, węglan wapnia, 
ksylitol, hydroksyapatyt, guma celulozowa, olejek z mięty 
pieprzowej (Mentha piperita), guma ksantanowa, wyciąg z liści 
stewii (Stevia rebaudiana), sarkozynian laurylosiarczanu 
sodowego, olejek ze skórki słodkiej pomarańczy (Citrus aurantium 
dulcis), olejek z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum 
zeylanicum), olejek z pączków goździków (Eugenia caryophyllus), 
olejek z liści cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum 
zeylanicum), olejek z liści golterii (Gaultheria procumbens), olejek 
z liści eukaliptusa (Eucalyptus globulus), olejek z mirry 
(Commiphora myrrha), olejek z liści/łodygi rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis), chlorek sodu, kwas glikolowy, cynamal, 
eugenol, limonen, linalol.
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