
OLEJKI ETERYCZNE 

TERAPEUTYCZNE 

 

On Guard Beadlet Protective 

Blend 
 

Co to jest? 

Połączenie niezwykłej mieszanki olejków z On Guard 

Protective Blend oraz składników dodatkowych zamknięte w 

malutkich, bardzo aromatycznych kuleczkach. 

 



Jakie ma działanie? 

 Przeciwbakteryjne 

 Przeciwwirusowe 

 Przeciwzapalne 

 Przeciwgrzybicze 

 Antyseptyczne 

 Wzmacniające 

 Antyoksydacyjne 

 Przeciwdepresyjne/energetyzujące 

 Rozgrzewające 

 Odświeżające 

 

Dlaczego jest wyjątkowy? 

 Niepozornie wyglądające kuleczki kryją w sobie naprawdę 

wyjątkową moc. 
 

 Bezpieczny dla dzieci, gdyż nie mamy tu do czynienia z 

wysokim stężeniem, jak w przypadku czystego olejku. 

Dlatego może być bez obaw stosowany przez wszystkich 

członków rodziny. 
 

 Idealna dla dzieci postać drobnych kuleczek, które bez 

problemu podasz nawet maluchowi. 
 

 Możesz mieć go zawsze przy sobie, aby w razie potrzeby 

móc łatwo i szybko go zastosować. 

 



Co na nas działa? 

...czyli składniki aktywne, które zawiera On Guard Beadlets: 

 Goździk jest silnie przeciwzapalny, znieczulający, 

antyseptyczny, przeciwbakteryjny i 

przeciwdrobnoustrojowy. Ma bardzo szerokie spektrum 

działania na cały organizm. 

 Cynamon ma bardzo silne działanie przeciwbakteryjne i 

przeciwgrzybicze. 

 Eukaliptus przynosi bardzo dobre efekty w zwalczaniu 

chorób układu oddechowego. 

 Rozmaryn ma silne i bardzo specyficzne działanie 

przeciwbakteryjne, zwalcza drobnoustroje wytworzone 

przez bakterie. 

 Dzika pomarańcza ma silne działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, antyseptyczne oraz 

przeciwdepresyjne. 

 

Dlaczego warto go mieć? 

 Doskonała naturalna ochrona - działa wspomagająco w 

sezonach przejściowych lub sezonie zimowym, wzmacnia 

system immunologiczny, buduje odporność w okresach 

zwiększonego ryzyka zachorowania, chroni przed infekcjami. 
 

 Działa jak naturalny antybiotyk, znakomicie zwalcza 

wszelkie infekcje. 
 



 Doskonale wspomaga układ oddechowy. 
 

 Wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego, wspomaga 

krążenie. 
 

 Stymuluje układ limfatyczny. 
 

 Znakomity do higieny jamy ustnej, do utrzymania jej w 

zdrowiu, bardzo przyjemnie odświeża oddech. 
 

 Oczyszcza skórę. 
 

 Poprawia nastrój, dodaje energii. 
 

 Dezynfekuje, czyści powietrze oraz różne powierzchnie 

zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych. 
 

Niezależne badania naukowe udowodniły skuteczność działania 

mieszanki On Guard na wirus świńskiej grypyAH1N1 oraz gronkowca 

złocistego. 

 

Jak stosować? 

 Profilaktycznie w przypadku osób dorosłych - rozgryź i 

kuleczkę rano i wieczorem. 
 

 Profilaktycznie w przypadku dzieci - starsze rozgryzają, 

młodsze połykają 1 kuleczkę dziennie oraz zawartość 

zmiażdżonej kuleczki połącz z olejem jadalnym i smaruj 

dziecku stopy przed snem, a następnie załóż skarpetki. 
 



 W przypadku infekcji u osób dorosłych rozgryź 1 kuleczkę 

co godzinę oraz wykonuj dodatkowe czynności w zależności 

od tego, gdzie rozwija się infekcja: 

 Grypa, przeziębienie - zawartością zmiażdżonej 

kuleczki smaruj stopy, szyję, klatkę piersiową, okolice 

migdałków. 

 Katar - zawartością zmiażdżonej kuleczki smaruj zatoki 

przynosowe oraz czołowe. 

 Ból ucha - zawartością zmiażdżonej kuleczki smaruj 

okolice uszu. 

 Ból gardła, kaszel, zapalenie krtani - zawartością 

zmiażdżonej kuleczki smaruj okolice gardła, możesz 

także rozpuścić łyżeczkę soli w ćwiartce filiżanki 

ciepłej wody, dodaj 1-2 zmiażdżone kuleczki i płucz 

gardło (nie połykaj), albo 1-2 zmiażdzone kuleczki 

wymieszaj z łyżką wody, płucz gardło przez ok. 1 min., a 

następnie połknij. 
 

Dla wzmocnienia efektu masażu przykryj nacierane miejsca 

ciepłym ręcznikiem i pamiętaj o włożeniu bawełnianych skarpet. 
 

 W przypadku infekcji u dzieci - starsze rozgryzają, młodsze 

połykają 1 kuleczkę co 4 godziny, możesz podać dziecku 

zmiażdżoną kuleczkę na łyżeczce oleju kokosowego lub w 

wodzie czy soku oraz zawartość zmiażdżonej kuleczki połącz 

z olejem jadalnym i smaruj dziecku poszczególne miejsca 

zależnie od rodzaju infekcji. Postępuj jak w przypadku osób 



dorosłych, jednak z zachowaniem większych odstępów czasu, 

np. co 4 godziny. 
 

 W przypadku maleńkich dzieci zawartość zmiażdżonej 

kuleczki połącz z olejem jadalnym i smaruj dziecku stopy i 

klatkę piersiową. 
 

 W celu wzmocnienia układu limfatycznego aplikuj pod 

pachami, na spodnią część ramion oraz grasicę – jest to mały 

gruczoł w śródpiersiu, tuż za mostkiem. 
 

 W celu wzmocnienia układu odpornościowego oraz dodania 

energii i poprawy nastroju zawartość zmiażdżonej kuleczki 

połącz z 3 łyżkami oleju jadalnego i wykonaj masaż szyi, 

migdałków, zatok, okolic uszu, pleców, klatki piersiowej, 

ramion, nóg oraz stóp, a następnie przykryj masowane 

miejsca ciełym ręcznikiem. 
 

 W celu odświeżenia oddechu -  rozgryź jedną kuleczkę i 

rozetrzyj językiem. 
 

 Aby utrzymać w zdrowiu zęby oraz dziąsła - 2-3 kuleczki 

rozgnieć na szczoteczkę lub pastę do zębów i szczotkuj 

codziennie, dodaj zawartość zmiażdżonej kuleczki do małej 

filiżanki wody i stosuj jak płyn do płukania jamy ustnej. 
 

 W celu wzmocnienia odporności, poprawy jakości i 

oczyszczenia powietrza, hamowania rozwoju pleśni, zabicia 

patogenów przenoszonych drogą kropelkową, dezynfekcji 

przedmiotów użytku publicznego (np.hotelowej pościeli, 



toalety) zmiażdż kuleczkę, wymieszaj z wodą i dyfuzuj lub 

rozpylaj w atomizerze. 
 

 Jako zdrowa przekąska dla dzieci - zanurz jabłka w wodzie 

z kilkoma kuleczkami, a otrzymasz wspaniałą zwiększającą 

odporność przekąskę. 

 

Moje doświadczenie  

 
Nie da się ukryć...tzw. ”sezon grypowy” w pełni, wszyscy 

chorują...niestety coż dopadło też moją niespełna 4-latkę. Obudziła się 

z bólem gardła i to dość mocnym, bo mówiła, że nie może wytrzymać. 

Do tego doszły bardzo szybko: ogólne rozbicie, brak sił, uczucie 

nieustannego zimna i oczywiście gorączka. Na co dzień bardzo 

energiczne dziecko wylądowało w łóżku. 

Oczywiście natychmiast zaczęłam działać. Sięgnęłam standardowo po 

witaminę C liposomalną i przypomniałam sobie, że mam przecież coś 

extra, takie małe cudeńka...kuleczki On Guard poszły w ruch . 

Natarłam jej węzły chłonne za uszami, stopy (włożyłam ciepłe 



skarpetki), a także zatoki, bo parę dni wcześniej pojawił się katar, 

nieduży, ale obawiałam się, aby w tej sytuacji nie przerodził się w coś 

większego...Podałam jej też jedną kuleczkę do połknięcia (raz córka za 

moją namową rozgryzła kuleczkę, ale niestety zawartość była dla niej 

zbyt mocna...). Gorączką się mocno nie przejmowałam, jedynie 

kontrolowałam, bo była do 38.5 oC, także dałam jej robić swoje. Mniej 

więcej co 2-3 godziny powtarzałam czynności, czyli w sumie może 4 

razy. Pozwoliłam córce odpocząć i wyspać się na maxa. Jeszcze w nocy 

miała gorączkę, ale dobrze spała. Rano po infekcji nie było śladu, 

dosłownie! Nie dość, że nie miała gorączki, bólu gardła, ani kataru to 

nawet nie była osłabiona, ani narzekająco-marudząca, jak to zwykle 

bywa po takich akcjach...byłam wręcz zaskoczona ile miała energii. 

Także kuleczki On Guard u nas zdały egzamin celująco    

 


