
 

  

 

DEODORANT CREAM 
SVITALYKTAREYÐIRS KREM 

 

 
castor oil – shea butter – sage 
 
50 ml |1,7 fl.oz 
 
GROUP 
BALMS & SALVES BS | 6150 
 

PRODUCT 
 
Deze volledig natuurlijke, aluminiumvrije deodorant bevat voedende en 
verzachtende karitéboter, jojoba- & castorolie en candelilla- en bijenwas. Vit E geeft 
een boost van antioxidanten. Bicarbonaat en natuurlijke etherische oliën zorgen 
voor een zeer effectieve en langdurige frisheid. De actieve stoffen neutraliseren 
geurvormende bacteriën zonder de poriën te sluiten. De natuurlijke huidflora wordt 
behouden. Salie staat bekend om zijn antimicrobiële en ontstekingsremmende 
eigenschappen. 
 
ONZE BELOFTE 
 
Deze milde deodorant is een mix van selectieve ingrediënten die zorgen voor een 
langdurige frisheid terwijl uw huid zachtjes wordt gevoed. De crème biedt 
betrouwbare en langdurige bescherming tegen onaangename geurtjes. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Strijk een vingertop-grootte hoeveelheid op de onderarm op een reine huid. Laat de 
crème volledig absorberen voordat u zich aankleedt. Kan na het scheren worden 
gebruikt. Voor alle huidtypes, genderneutraal. 
 
 
BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Kokosolie (Cocos Nucifera Oil): 
Kokosolie heeft antiseptische eigenschappen. Zorgt voor bescherming, zachtheid, 
hydratatie en soepelheid van de huid.  
 
Castor olie (Ricinus communis Seed Oil): 
Het is een waardevolle bondgenoot dankzij zijn regeneratieve kracht en zijn 
verzachtende eigenschappen. Het staat ook bekend om zijn antimicrobiële en 
ontstekingsremmende eigenschappen. Castor olie is ook rijk aan vetzuren. Deze 
kunnen de gladheid en zachtheid verbeteren wanneer toegepast op de huid. 
 
Vitamine E (Tocopherol):  
Vitamine E heeft veel eigenschappen, maar het onderscheidt zich als de vitamine 
van jeugd en schoonheid. Het is een antioxidant die cellen beschermt tegen alle 
externe agressie, zoals vervuiling, pesticiden en stress, de belangrijkste oorzaak van 
vroegtijdige veroudering. Vitamine E draagt ook aanzienlijk bij tot de productie van 
energie. 
 
Karitéboter (Butyrospermum parkii):  
Karitéboter heeft hydraterende, verzachtende en huidbeschermende eigenschappen. 
Het is een erg vochtinbrengend en voedzame ingrediënt. Dankzij de hoge 
concentratie aan onverzadigde vetzuren is het een natuurlijke celregenerator met 
geweldige verzachtende en herstellende eigenschappen voor de huid. 
 
Jojoba olie (Simmondsia chinensis Seed Oil):  
Naast zijn uitstekende verzachtende werking die diepe hydratatie en zachtheid 
verschaft, wordt jojoba olie in cosmetische formuleringen vaak gebruikt als 
verzachtend middel, vanwege de opmerkelijke overeenkomst met de natuurlijke 
oliën die door het menselijk lichaam worden geproduceerd en de hoge oxidatieve 
stabiliteit ervan. 
 
Salie (Salvia officinalis): 
Salie-extract reguleert de hoeveelheid vet geproduceerd door de talgklieren van de 
huid. Salie verzorgt de huid en reguleert zweten, is antimicrobieel en versterkend. 
 
Natriumbicarbonaat (Sodium Bicarbonate): 
Dit natuurlijke mineraal helpt de pH van de huid te reguleren en neutraliseert 
geurtjes als gevolg van transpiratie. Natriumbicarbonaat is ook een vochtregulator 
die van nature overmatig zweten voorkomt door de groei van geurproducerende 
bacteriën te beperken. 
 
 
INGREDIËNTEN 
 
Cocos Nucifera Oil**, Sodium Bicarbonate, Coco-Caprylate/Caprate, 
Butyrospermum Parkii Butter**, Cera Alba**, Zea Mays Starch, Candelilla Cera, 
Ricinus communis Seed Oil**, Simmondsia chinensis Seed Oil**, Tocopherol, Salvia 
officinalis Oil**/*, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate, 
Limonene*, Linalool*.      * from 100% natural essential oils / ** certified organic 

 
 
 
 


