
Recept voor milde natuurlijke
deodorant

In het kort

Met dit recept is 1 flacon van 100 gram deodorant te maken, genoeg voor een maand. Eerst meng en roer je de
ingrediënten, daarna doe je ze in een verpakking. De zelfgemaakte deodorant bevat een natuurlijke en veilige
geurneutralisator zonder aluminium die lang werkzaam is, namelijk natriumbicarbonaat (zuiveringszout). Een ander
ingrediënt is talk. Het maakt de huid zijdezacht en neemt veel vocht op.

Benodigdheden

Grondstoffen

20 gram talk (optioneel)
80 gram natriumbicarbonaat
20 druppels geurolie, bijvoorbeeld 10 druppels mandarijn en 10 druppels vanille

Materialen

verpakking met etiket
roerstaaf
bekerglas van ongeveer 250 mL
maatschep
trechter

Werkwijze

Voer onderstaand stappenplan uit om 100 gram (1 flacon) deodorant te maken. Bescherm het werkblad voor u aan
de slag gaat.

Schep 1 volle maatschep natriumbicarbonaat over in het bekerglas.1. 
Voeg daar 20 druppels geurolie aan toe. Laat deze verspreid vallen en roer tot er geen klontjes meer te zien
zijn.

2. 

Voeg nu steeds een zelfde hoeveelheid natriumbicarbonaat toe als in het bekerglas zit en roer tot een
homogeen mengsel. Begin dus met 1 maatschep, daarna 2 maatscheppen en daarna 4 scheppen etc. Stop
als er in totaal 80 gram natriumbicarbonaat in het bekerglas zit. Door stapsgewijs te mengen is de
verspreiding van de geurolie optimaal.

3. 

Voeg tot slot 20 gram talk toe en roer tot een homogeen mengsel.4. 
Breng het poedermengsel in kleine schepjes over in de flacon met behulp van een trechter.5. 

Gebruik

Neem een hoopje poeder op de handpalm en wrijf het onder de oksel, bij voorkeur als de oksel licht vochtig is, dus
bijvoorbeeld na het douchen. Deze deo is ook goed te gebruiken in sokken en schoenen. Het voorkomt bovendien
eelt. Bewaar de deo op een droge plek.

LET OP!: Cosmeticagrondstoffen zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. Geurolie kan longschade veroorzaken bij inwendig gebruik (ook al ruikt het
lekker). Waarschuw kinderen hiervoor. Jojoli is niet aansprakelijk voor schade door gebruik of misbruik van dit recept. Mocht u aandachtspunten hebben, wij zijn blij met uw reactie.

Voor meer informatie en contact zie www.jojoli.nl
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