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GŁÓWNE SKŁADNIKI I WŁAŚCIWOŚCI

On Guard™

Płyn do płukania jamy ustnej

• Prawnie zastrzeżona mieszanka On Guard, 
zawierająca olejki eteryczne z dzikiej pomarańczy, 
goździków, cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu, 
oczyszcza jamę ustną.

• Wyciąg z drzewa arakowego pomaga zachować 
czyste zęby, zmniejszając nadmierne odkładanie 
się płytki nazębnej.

• Stosuj płyn do płukania jamy ustnej On Guard,  
aby mieć czyste zęby i dziąsła.

OPIS PRODUKTU 
Płyn do płukania jamy ustnej On GuardTM posiada 
bezalkoholową formułę, która pomaga oczyścić zęby i dziąsła, 
wspierając higienę całej jamy ustnej. Silne właściwości On 
Guard – prawnie zastrzeżonej mieszanki olejków eterycznych z 
certyfikatem CPTG – łączą w sobie korzyści olejku z dzikiej 
pomarańczy, goździków, cynamonu, eukaliptusa, rozmarynu i 
mirry, które pomagają utrzymać czystość jamy ustnej. Włącz 
płyn do płukania jamy ustnej On Guard do swojej codziennej 
higieny jako dodatek do zwykłego szczotkowania i nitkowania, 
aby wspierać czystość jamy ustnej.

UŻYCIE
• Trzymaj w pobliżu umywalki lub w szafce łazienkowej,  

aby zawsze mieć go pod ręką.

• Dla uzyskania najlepszych rezultatów używaj rano i 
wieczorem po umyciu zębów.

• Stosuj w razie potrzeby, gdy potrzebujesz odrobiny 
dodatkowego wsparcia.

• Używaj z innymi produktami z gamy produktów do 
pielęgnacji ciała On Guard.

SPOSÓB UŻYCIA
Wstrząśnij przed użyciem. Dokładnie płucz usta przez 60 
sekund. Stosuj rano i wieczorem po umyciu zębów pastą  
On Guard.

UWAGI 
Nie połykać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie 
stosować, jeśli plomba zabezpieczająca jest uszkodzona 
lub jej brakuje.

Składniki: Woda (Aqua), ksylitol, gliceryna, cyklodekstryna, 
olejek z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum 
zeylanicum), olejek z pączków goździków (Eugenia 
caryophyllus), olejek ze skórki słodkiej pomarańczy (Citrus 
aurantium dulcis), cytrynian sodu, olejek z liści/gałązek 
eukaliptusa (Eucalyptus globulus), kwas benzoesowy, 
chlorek sodu, wyciąg z kory/korzenia drzewa arakowego 
(Salvadora persica), wyciąg z owocu Siraitia grosvenorii, 
olejek z liści/łodygi rozmarynu (Rosmarinus officinalis), 
kwas cytrynowy, olejek z liści cynamonowca cejlońskiego 
(Cinnamomum zeylanicum), olejek z kwiatu/liścia/łodygi 
golterii (Gaultheria procumbens), olejek z mięty pieprzowej 
(Mentha piperita), olejek z mirry (Commiphora myrrha), 
cynamal, eugenol, limonen, linalol, benzoesan benzylu, 
alkohol cynamylowy.


