
Natural Deo – ett naturligt val för din 

kropp! 

 

Natural Deo, som tillverkas av inhemska företaget M HandMade i Österbotten, är en naturlig 

creme-deodorant som inte förhindrar svettning (såsom antiperspiranter).  Genom att 

neutralisera svettbakterierna förhindrar man svettlukten att tränga fram. Den aluminiumfria 

deodoranten blockerar inte lymfkörtlarna utan låter kroppen sköta sin normala utrensning av 

slaggämnen.  Natural Deo har utvecklats för att eliminera bakterierna som orsakar svettlukt.  

Deodoranten doftar gott och håller dig dessutom torr hela dagen! Den innehåller inga skadliga 

ingredienser och är givetvis aluminiumfri. Den mörka glasburken skyddar mot dagsljuset och 

förlänger således hållbarheten. Natural Deo har enligt kunderna varit väldigt tillförlitlig såväl 

som under motionsträning och i varmare väder.  

Ingredienslistan är kort och innehåller 75 % ekologiska råvaror.  

INCI (lemon): Cocos nucifera oil (kokosolja)*, Solanum tuberosum starch (potatismjöl)*, 

Sodium bicarbonate (matsoda), Citrus medica limonum peel oil (citronolja)* 

INCI (lavendel): Cocos nucifera oil (kokosolja)*, Solanum tuberosum starch (potatismjöl)*, 

Sodium bicarbonate (matsoda), Lavandula angustifolia oil (lavendelolja)* 

INCI (pepparmint): Cocos nucifera oil (kokosolja)*, Solanum tuberosum starch 

(potatismjöl)*, Sodium bicarbonate (matsoda), Mentha piperita herb oil (pepparmintsolja)* 

INCI (pure): Cocos nucifera oil (kokosolja)*, Solanum tuberosum starch (potatismjöl)*, 

Sodium bicarbonate (matsoda) 

*ekologisk ingrediens 

Bruksanvisning: 

Smörj in en klick deodorant i armhålan och låt absorberas i huden. En liten mängd räcker till 

båda armhålorna, då produkten dessutom är väldigt dryg. 

Natural Deo creme-deodorant är lätt att använda, håller dig fräsch hela dagen. Den är 

vegansk, innehåller inte alkohol, aluminium, färgämnen eller animaliska ingredienser. Ett 

naturligt val för din kropp! Den får gärna förvaras i rumstemperatur under +25, då kokosoljan 

lätt smälter i högre temperaturer. Ifall detta händer, rör om och ställ kallt en stund, så är 

produkten klar att användas igen.   

 

 

 



Kokosolja: återfuktande, antibakteriell och håller svettlukten borta.  

Matsoda: neutraliserar naturligt bort svettlukt samt förhindrar överflödigt svettande. 

Potatismjöl: suger i sig fukt och håller huden torr hela dagen 

lavendel: ekologisk eterisk olja som lugnar och vårdar huden 

pepparmint: ekologisk eterisk olja som piggar upp och svalkar 

citron: ekologisk eterisk olja som är renande och främjar blodcirkulationen 

pure för den doftkänsliga, utan tillsatt eterisk olja    

 

 

  


