
PASAULĒ LABĀKAIS 

IZSMIDZINĀMAIS DEZODORANTS. 

Dabas radīts dezodorants 

DO2 piemīt viegls savelkošs efekts, t.i. tas savelk ādas poras, bet tajā pat laikā DO2 ļauj ādai elpot un 

izdalīt sviedrus caur porām, noņemot tā nepatīkamo aromātu. Atšķirībā no citiem tradicionāli ražotajiem 
dezodorantiem, tas neizjauc ķermeņa dabīgo līdzsvaru. 

DO2 nesatur alkoholu, eļļas, smaržvielas vai jebkādus citus ingredientus, kas varētu kairināt ādu. Ja jūs 

vēlaties, jūs varat tam pievienot jūsu pašu iecienīto parfīmu, par kuru jūs esat droši, ka tas ir draudzīgs 
jūsu ādai. 

DO2 neatstāj nospiedumus uz jūsu apģērba. 

Vismaz 24 stundu noturība                                                 

DO2 sastāvā esošie dabīgie alauna kristāli ir ādai draudzīgi, kuri dezinficē un iznīcina 
baktērijas, kuras izraisa nepatīkamo ķermeņa aromātu vismaz līdz 24 stundām. 

PRODUKTA APRAKSTS: 

Alauna kristāli 

Alauna vai alumīnija sulfāta ķīmiskais sastāvs ir: 

 
NH4 AL ( SO4 )2 12H2O 

Agrāk alauna kristāli radās dabā ziemā, nelielos iedobumos kā zemes šķidruma „ekstrakts”. 
Kristāli izveidojās vasarā saules ietekmē. Alauna kristālus izmantoja senie ēģiptieši jau pirms 
daudziem tūkstošiem gadu un vēlāk arī visā pasaulē – it īpaši siltajās zemēs pie Vidusjūras 
un Tālajos Austrumos. 
 

Alauns neatstāj nekādu negatīvu ietekmi uz ādu vai ķermeņa dabīgo līdzsvaru. Tieši pretēji, 
alauns ir absolūti mūsdienīgs produkts ar izcilām īpašībām: 
 
 
Dezinficējošs (maigs baktericīds). 
Savelkošs (savelk ādas poras, tajā pat laikā ļaujot ādai elpot)  

Visam ķermenim  

DO2 ir nedaudz skābs ar pH līmeni 3.2 un var tikt pielietots visam ķermenim  
- padusēs, miklām rokām un intīmās higiēnas zonai ne tikai lai novērstu nepatīkamo aromātu, 
bet arī lai pasargātu no sēnīšu infekcijām  

Tāpat to var izmantot pēdām vai izsmidzināt apavos vai zābakos, lai novērstu nepatīkamo 
aromātu  

 
DO2  pat var pielietot nelielu brūču dziedēšanai      



 

Tiek aktivizēts ar ūdeni 
DO2 Minerālu kristāli DO2 tiek aktivizēti tiklīdz pudelītē tiek iepildīts parasts vai vārīts, 
atdzesēts ūdens  

To var atkārtoti uzpildīt tikmēr, kamēr kristāli ir pilnībā izšķīduši, vai vidēji apmēram 10 reizes, 
kas atbilst 5 pilnām pudelītēm. Vidēji lietošanas ilgums 4 – 8 mēneši. 

DO2 aizņem ļoti nedaudz vietas un ir ideāli piemērots jūsu sporta vai ceļojumu somai 

 

Noderīgi padomi 
Lūdzu atcerieties vienmēr pēc lietošanas uzlikt vāciņu  

DO2 ir dabīgs produkts, un kristāli var aizsērēt pumpīti. Ja tas gadās, ievietojiet pumpīti siltā 
ūdenī un pāris reižu nospiediet, lai attīrītu sprauslu   

 

 Dezinficējošs 

 Savelkošs (savelk ādas poras) 

 Efektīvs pret sēnīšu infekcijām 

 Ļauj ādai elpot 

 Bez smaržvielām, alkohola un citām kaitīgām sastāvdaļām   

 Vismaz 24 stundu noturība  

 Visam ķermenim – īpaši padusēm un pēdām  

 Novērš nepatīkamo aromātu padusēm, pēdām un arī kurpēs un ledusskapjos  

 Dziedē nelielas brūces (veicina asins sarecēšanu) 

 Neatstāj traipus uz apģērba  

 Parocīgs izmērs (piemēram, ceļošanai) 

 Iesaka vadošie kāju sēnīšu speciālisti   

 

 


