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/ skøn

solie og nogle dråber æteriske olie, f.eks. citron, 
pebermynte, lavendel eller andet, er også blevet 
populært. Natron er egentlig det samme som 
bagepulver, bare uden syre.

Det gælder for alle ingredienser generelt, at de 
kan have en ny!ig og god e"ekt på huden, men i for 
store koncentrationer kan de være generende. Der-
for er det altid vigtigt at se på et produkts samlede 
sammensætning/formel, for der kan de re!e for-
hold være befordrende, men en ubalance generen-
de. Man behøver vel egentlig bare tænke på ingredi-
enser i madre!er, hvor chili i passende mængde kan 
være godt, sundt og lækkert, men i for høj koncen-
tration overdøve hele re!en eller decideret genere.

Ben & Anna, Isangs, Acorelle m.fl. er netop blan-
dinger baseret på ovenstående, men der er også 
sheasmør og ikke-fedtende beroligende olier i, samt 
forskellige blandede æteriske olier. For store mæng-
der natron kan for nogle som nævnt være udtør-
rende og derfor let irriterende. Men det smarte ved 
natron er netop, at det er basedannende og derfor 
mindsker lugt. Samme e"ekt har kiseljord og ar-
rowroot, og de er i Isangs cremedeoer. Netop sam-
men med bl.a. sheasmør og babassuolie er de blevet 
meget populære. Og som de siger: “De er ikke anti-
perspirante, hvilket er gode nyheder for dine sved-
kirtler.”

Deodorantsprays
Deosprays indeholder o#e hamamelis, der er bero-
ligende, men også let poresammentrækkende. Det 
samme er plantealkohol, som også er bakteriehæm-
mende. Naturligvis a!er i de re!e mængder, da for 
meget af alting kan have en generende e"ekt. Den 
gode balance findes f.eks. i Laveras deosprays med 
lime, rose eller i basis sensitiv serien, ligesom det 
ses i Weledas deosprays med wildrose, citrus eller 
salvie. Salvie er i sig selv mildt svedhæmmende 
både som te indefra, men også i deosprays. Så uden 
helt at lukke porerne kan man mindske sved. Begge 
disse serier har også deo roll-on til alle køn.

De æteriske olier i forskellige deodoranter er 
ud over at være antibaketerielle også med til at 
give dejlig du# og overdøve dårlig lugt. Igen er 
det en god idé at ski#e mellem du#e, selvom 
formlerne i opskri#erne er afstemt, så de ikke be-
laster. Det er samme kilde, man bruger på samme 
stykke hud i meget lang tid, og derfor er det godt 
at variere.

Alun er ikke som aluminium
Krystaldeodoranter er også blevet meget populære. 
De deler vandene, fordi en af de aktive ingredienser 
er alun. Nogle sæ!er lighedstegn mellem alun og 
aluminium. Derfor fravælger de begge sto"er for 

at gå med livrem og seler, hvilket er helt fint. Men 
det behøver man ikke nødvendigvis.

Den største forskel, der er mellem en de-
odorant og en antiperspirant, er selve mekanis-
men, den virker med. For det, der jo skaber krops-
svedlugten, er, når bakterierne nedbryder sveden 
i armhulerne. Det er jo et varmt og mørkt områ-
de, som er et dejligt sted for bakterierne at være.

Antiperspiranter stopper problemet ved kil-
den; ingen sved ingen grim lugt. Men kroppen 
optager aluminium for at stoppe kroppen fra at 
gøre noget, den er designet til fra naturens side, 
nemlig at svede.

Men aluminium blokerer porerne og forhin-
drer dig i at svede, hvorimod alun tillader dig at 
svede, mens det slår de bakterier ihjel, der lug-
ter. Alun har en større molekylestørrelse, der 
ikke trænger ind i kroppen.

Krystaldeodoranter kommer nogle gange 
som sådan en sten, man bare skal komme under 
vandhanen meget lidt og kort, da det sammen 
med væsken gør det bedre og nemmere at påfø-
re. I andre deodoranter er krystaller tilsat.

Nogle bliver superglade for dem og synes de 
virker lige fra start – andre synes overhovedet 
ikke, det virker.

Vores kroppes individuelle kemi er så forskel-
lig, og det samme gælder vores præferencer, va-
ner i kost eller tøjet vi har på. Det er også for-
skelligt, hvor og hvor meget vi skal præstere, så 
sved og lugt kan forstyrre os i vores opgave – 
ikke mindst hvis vi er fysisk tæt på andre.

Så for at finde frem til, hvilken form for de-
odorant, der lige passer til dig, er det værd at 
prøve sig frem både indefra med syre/base-ba-
lance og udefra med de forskellige typer af de-
odoranter, der heldigvis findes. Måske vi samti-
dig kan glæde os over, at vores krop fra 
naturens side er designet til at hjælpe os på alle 
mulige smarte måder. I stedet for at arbejde 
imod den kan vi lære den at kende og arbejde 
med den.

Ved brug af ren citron 
Vær opmærksom på, at ved brug af ren citron eller citronjuice på huden er det bakte-
riehæmmende og dækker/$erner svedlugt, men for en meget sart hud kan det være 
for skrapt. Samtidig skal min ikke tage det på og så gå direkte i solen, da det gør huden 
lysfølsom/fotosensitiv og bl.a. kan medføre pigmentforandringer i huden.
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