
Toimivat ja ihanan tuoksuiset 

luonnonkosmetiikan voidedeodorantit 

 

M HandMade valmistamat Natural Deo luonnonmukaiset deodorantit eivät estä hikoilua 

(kuten antiperspirantit), vaan niiden teho perustuu bakteerien aiheuttaman hajun 

neutraloimiseen. Alumiiniton deodorantti ei tuki kainaloiden imusolmukkeita, vaan antaa 

kehon tärkeän puhdistusprosessin toimia luonnollisella tavalla. Hikoilu on kehon luonnollinen 

tapa puhdistua ja poistaa kuona-aineita. Natural Deo on kehitetty ehkäisemään ikäviä hajuja 

aiheuttavien bakteerien lisääntymistä. Kehuttu koostumus pitää kainalot kuivina koko päivän! 

Luonnonmukainen voidedeodorantti antaa kestävän raikkauden, samalla kun se hellävaraisesti 

ravitsee ihoa luonnonmukaisella kookosöljyllä! Deodorantti ei sisällä haitallisia ainesosia ja 

on myös täysin alumiiniton. Tumma lasipurkki suojaa päivänvalolta ja pidentää deodorantin 

säilyvyyttä.  Voidedeodorantit ovat olleet asiakkaiden mielestä todella luotettavia niin 

urheillessa kuin kesähelteelläkin. 

Ainesosaluettelo on mukavan lyhyt ja koostuu 75% luonnonmukaisista ainesosista. Tuote 

tuntuu ihanan luonnolliselta. 

INCI (lemon): Cocos nucifera oil (kookosöljy)*, Solanum tuberosum starch (perunajauho)*, 

Sodium bicarbonate (ruokasooda), Citrus medica limonum peel oil (sitruunaöljy)* 

INCI (laventeli): Cocos nucifera oil (kookosöljy)*, Solanum tuberosum starch 

(perunajauho)*, Sodium bicarbonate (ruokasooda), Lavandula angustifolia oil (laventeliöljy)* 

INCI (piparminttu): Cocos nucifera oil (kookosöljy)*, Solanum tuberosum starch 

(perunajauho)*, Sodium bicarbonate (ruokasooda),Mentha piperita herb oil (piparminttuöljy)* 

INCI (tuoksuton): Cocos nucifera oil (kookosöljy)*, Solanum tuberosum starch 

(perunajauho)*, Sodium bicarbonate (ruokasooda) 

*luonnonmukainen ainesosa 

Käyttöohje: 

Hiero pieni nokare voidedeodoranttia kainaloihin ja anna imeytyä ihoon.  Pieni 

lusikankärjellinen riittää molempiin kainaloihin, eli kyseessä on myös todella riittoisa tuote. 

Helppokäyttöinen, miellyttävä voidedeodorantti auttaa pitämään kehon raikkaana. Täysin 

vegaaninen tuote ei sisällä alkoholia, alumiinia, väriaineita tai eläinperäisiä ainesosia. 

Luonnonmukainen ja eettinen valinta. Deodorantti on valmistettu Pohjanmaalla. 

 

 

https://c.trackmytarget.com/uoafs4?r=https://www.houseoforganic.fi/brand/75/schmidts
https://c.trackmytarget.com/uoafs4?r=https://www.houseoforganic.fi/brand/75/schmidts
https://c.trackmytarget.com/uoafs4?r=https://www.houseoforganic.fi/brand/75/schmidts


Kookosöljy: pidetään usein "parantavana" ainesosana, koska se on erittäin kosteuttava ja 

kykenee parantamaan arpia; lisäksi se on myös antibakteerinen, mikä auttaa ehkäisemään 

hajua aiheuttavia bakteereja.  

Sooda: on luonnollinen hajua neutralisoiva ainesosa, joka luonnollisesti estää liiallisen 

hikoilun sekä rajoittaa hajua tuottavien bakteerien kasvua. 

Perunajauho: kosteutta imevä ainesosa, joka pitää ihon kuivana koko päivän 

laventeli: luonnonmukainen rauhoittava ja ihoa hoitava eteerinen öljy 

piparminttu: luonnonmukainen piristävä ja viilentävä eteerinen öljy 

sitruuna: luonnonmukainen puhdistava sekä verenkiertoa edistävä eteerinen öljy 

pure hajusteallergisille tai niille jotka eivät kaipaa deodoranttiinsa mitään ylimääräistä 

tuoksua.    

 

 

 

 


