
Použitie:  

           baktérie  

           vírusy  

           dezinfekcia  

           plesne  

           podpora imunitného systému  

           zápaly  

           močový mechúr, žlčník, ďasná  

           bolesť hrdla  

           chrípka  

           stres  

           priedušky  

Vlastnosti:   

ochranná zmes na podporu zdravých funkcií imunitného systému. Zmes 
čistých esenciálnych olejov: divoký pomaranč, klinček, eukalyptus, škorica, 
rozmarín. Štúdie dokázali, že citrusové oleje sú jedny z najúčinnejších 
prostriedkov na vírusy, baktérie a plesne. On Guard dezinfikuje prostredie, 
je výborný na difúzovanie. Je výborný na likvidáciu patogénnych zón a ich 
kontrolu, napríklad pri čistení kuchýň, kúpelní a nábytku, kde sa ľudia 
najčastejšie zdržiavajú. Plesne boli identifikované ako hlavný zdroj 
chronických respiračných ochorení, netoxický On Guard je ako stvorený na 
ich likvidáciu.  

Možné použitia:  

DoTERRA On Guard sa môže užívať vnútorne. Bežne človek znesie On 
Guard aj ako kvapku, dve pod jazyk, avšak pre horúce vlastnosti niektorých 
z On Guard olejov ako škorica, alebo pri citlivých jedincoch sa odporúča dať 
ho do kapsule a tak prehltnúť . Kvapku On Guard naneste na niektoré 
z týchto miest na tele: zadnú časť krku, na hrdlo (pri bolesti hrdla), na 
hruď, na spodok nohy a vmasírujte, pre podporu imunity. Alebo si môžete 
urobiť čaj a pridať 2-3 kvapky oleja. Pri začínajúcej alebo už rozvinutej 
zdravotnej ťažkosti použiť aj každú hodinu, najmenej 5-6 x denne. Pri 
zápale naneste priamo na postihnuté miesta.  



Spôsob použitia:  

Na telo – môže sa naniesť priamo na pokožku 
a vmasírovať, pri citlivej pokožke sa odporúča 
zriediť s kvalitným olejom (olivový, kokosový, 
atď.). Nanáša sa priamo na miesto 
postihnutia, (boľavé hrdlo, zapálený mechúr, 
boľavé ďasno) alebo na spodok nohy na 
„podušku“ pod prstami.  

Vnútorne – môže sa užívať vnútorne s jedlom 
či nápojom, alebo v gélových kapsuliach  

Aromaticky – môže sa difúzovať (rozptyľovať 
do vzduchu, nie vo vonnej lampe) .  

Poznámka: pri aplikácii oleja vyskúšajte 
viacero spôsobov použitia na zistenie pre Vás 
najlepšieho účinku. Olej je možné použiť tak 

často ako treba, aj každých 20 minút. Pre oslabenie účinku sa olej zrieďuje 
s iným kvalitným olejom, pre umocnenie účinku sa zrieďuje s vodou.  
   

Cena: 48,- EUR za 15 ml  
   
 

 


