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Описание на ароматите: Нотки на топлина, 
пикантни нотки, камфорни нотки, дървесни нотки

dōTERRA OnGuard™

Защитаващ бленд  15 ml

dōTERRA OnGuard™

Защитаващ бленд 15 ml

Продуктов номер: 60204659

• Притежава енергизиращ и ободряващ аромат.

• Добавя топъл, цитрусов вкус към топли напитки и 
десерти.

• Когато се приема вътрешно всеки ден, dōTERRA 
OnGuard поддържа естествените функции на 
имунната Ви система.

• OnGuard предлага естествена и ефективна 
алтернатива на другите опции.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Трябва да притежавате един от най-популярните 
блендове на dōTERRA, dōTERRA OnGuard, заради 
невероятните ползи от него. Когато се приема вътрешно 
всеки ден, dōTERRA OnGuard поддържа естествените 
функции на имунната Ви система. Със своя уникален 
аромат, OnGuard предлага ароматна, естествена и 
ефективна алтернатива. OnGuard може да добави 
превъзходен вкус към топли напитки и десерти! 

УПОТРЕБИ
• Накиснете парчета ябълка в купа с вода, като прибавите 

една капка OnGuard за едно здравословно похапване.

• Добавете една капка OnGuard към чаша вода или чай.

• С помощта на навлажнена във вода кърпа и 1-2 капки 
OnGuard избършете повърхностите в кухнята и банята.

• Нанасяйте dōTERRA OnGuard на долната част на 
ходилата на детето Ви по време на училищния период.

• Преди да пристигнат гостите, разпръскайте dōTERRA 
OnGuard, за да създадете приветстващ аромат.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Ароматнол: Използвайте три до четири капки в дифузер 
по избор.

Вътрешни: Разтворете една капка в 125 ml течност или я 
приемете в зеленчукова капсула.

Локално: За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово 
масло. Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. 
Като парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешността на ушите и чувствителни 
зони. Избягвайте слънчева светлина или UV лъчи за поне 
12 часа след нанасяне на продукта.


