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Total Respect 
Kahden mineraalin voima - 48 tunnin suoja*  

 

KAHDEN MINERAALIN VOIMA 

EHKÄISEE HIENHAJUA 48 TUNNIN AJAN* 
1- Alunakivi, toimii luonnostaan deodoranttina 

2- Mineralite, erittäin imukykyinen vulkaaninen mineraali 

 

TOTAL RESPECT -KOOSTUMUS 
• Ei alumiinikloorihydraattia 

• Ei alkoholia (ei sisällä etanolia) 

• Ei parabeeneja 

• Hellävarainen 48 tunnin suojan* antava deodorantti 

• Sopii herkälle iholle 

• Raikas tuoksu  

 

TULOS  

48 tunnin* SUOJA HIENHAJUA VASTAAN IHOASI KUNNIOITTAEN 

 

Uusi Garnier Mineral Total Respect 48h -deodorantti on suunniteltu   

suojaamaan herkkää ihoa tehokkaasti mutta hellävaraisesti epämiellyttäviltä 

hajuilta jopa 48 tuntia.*  Tämän mahdollistaa innovatiivinen koostumus, joka 

sisältää kahta tehokasta luonnosta peräisin olevaa mineraalia: erittäin 

imukykyistä Mineralitea* ja alunakiveä, joka toimii luonnostaan deodoroivana eli 

hajua ehkäisevänä. 

 

Kuin toinen iho 

Miedosti tuoksuva Total Respect -deodorantti ei sisällä alumiinikloorihydraattia, 

alkoholia (etanolia) tai parabeeneja. Se kuivuu nopeasti ja jättää ihon 

pehmeän ja raikkaan tuntuiseksi antaen sen hengittää.  

 

Naisellisen raikkaassa kukkaistuoksussa erottuu metsäisiä ja sitrusvivahteita.   

Latvatuoksu koostuu raikkaasta sitruunasta, inkivääristä ja mandariinista, ja 

sydäntuoksussa erottuvat vihreä tee, ruusu ja setripuu.  Hellävarainen Total 

Respect -koostumus sopii herkälle iholle ja antaa ihosi hengittää. 
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TEKNOLOGINEN LÄPIMURTO 

ALUNAKIVEN HISTORIA  
 
Alunakivi on luonnosta peräisin oleva 

mineraali, jolla on supistavia 

ominaisuuksia ja jota käytetään usein 

luonnonmukaisena deodoranttina.  
 

Alunakiven historia juontaa peräti 

1500-luvulle eKr., jolloin egyptiläiset 

käyttivät sitä veden suodattamiseen. 

1400-luvulla englantilaiset käyttivät sitä 

värien kiinnitykseen 

tekstiiliteollisuudessa. Ensimmäiset 

maininnat alunakiven käytöstä 

kosmeettisiin tarkoituksiin löytyvät 

1500-luvulta, jolloin kreikkalaiset 

käyttivät sitä ihoa valkaisevien 

tuotteiden pohjana.  
 

  

MINERALITE, ERITTÄIN IMUKYKYINEN 

VULKAANISTA ALKUPERÄÄ OLEVA 

MINERAALI 

 

Mineralitea sisältävien  Garnier Mineral -

deodoranttien koostumus pitää ihon 

kuivana antaen sen samalla hengittää.  
 

Mineralite on vulkaanista alkuperää 

oleva mineraali, jolla on luonnollisia 

kosteutta imeviä ominaisuuksia. 
 

Huokoisen rakenteensa ansiosta 

Mineralite pystyy sitomaan jopa 3,5 

kertaa oman tilavuutensa verran vettä, 

ja testien mukaan se on viisi kertaa 

imukykyisempää kuin talkki. Se toimii 

miljoonien mikrosienien tapaan ja 

auttaa ihoa pysymään kuivana.  
 

Tämän vuoksi Garnier on valinnut 

Mineraliten Garnier Mineral -

deodoranttien ja antiperspiranttien 

aktiiviaineeksi. 

 

Mineralite = perliitti 

 

 

 



Deodorantteja on kahta eri tyyppiä:  

 
Antiperspirantteja, jotka ehkäisevät tehokkaasti sekä hien että ikävien 
hajujen syntymistä (Garnier Mineral -sarja) 

Deodorantteja, jotka ehkäisevät vain hajuja, eivät hikeä (Total Respect) 

 
Mekanismi: 
 Antiperspirantit sisältävät alumiinisuoloja (alumiinikloorihydraatti), jotka 

supistavat ihohuokosia ja ehkäisevät sitä kautta hien eritystä. 

 Deodoranteissa käytetään aktiiviaineena alunakiveä tai alkoholia, koska ne 

ehkäisevät pahoja hajuja aiheuttavien bakteerien muodostusta. Ne eivät 
ehkäise hien tuotantoa.   
 

Onko markkinoilla antiperspirantteja, jotka eivät sisällä 
alumiinisuoloja?  
Vielä sellaisia ei ole. Antiperspirantin hien eritystä ehkäisevä vaikutus voidaan 

tehokkaasti saavuttaa vain alumiinisuoloilla (alumiinikloorihydraatti). Ne 
säätelevät väliaikaisesti hien eritystä ihossa.   
 

Pitäisikö meidän välttää alumiinisuolojen käyttämistä? 
Alumiinisuoloja on käytetty antiperspiranttien aktiiviaineina satojen vuosien ajan, 

ja tämän pitkän ajan kuluessa ne ovat osoittautuneet täysin turvallisiksi sekä 

teollisuuden tekemissä että riippumattomissa tutkimuksissa.  

 

Miksi muissa Garnier Mineral -tuotteissa on alumiinikloorihydraattia? 
Garnier haluaa tarjota käyttäjilleen vaihtoehtoja. Monet kuluttajat haluavat 

tehokasta suojaa paitsi epämiellyttäviä hajuja myös kosteutta vastaan. Siksi 

Garnier Mineral -sarjassa on antiperspirantteja, jotka sisältävät hien eritystä 

tehokkaasti ehkäisevää alumiinikloorihydraattia.  

 

Kuluttajille, jotka eivät tarvitse hien eritystä vähentävää tuotetta, Garnier tarjoaa 

uudet Total Respect -deodorantit, jotka sisältävät alunakiveä ja ehkäisevät 

hienhajun syntymistä 48 tuntia*. Näin kaikki kuluttajat löytävät omia tarpeitaan 

vastaavan tuotteen.  
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DEODORANTTI- 

 KYSYMYKSIÄ & -VASTAUKSIA 


