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En revolutionerande deodorant med 

probiotika 

Lavilin är den första deodoranten som använder sig av ett helt nytt koncept, probiotika. En applicering 

håller i upp till 7 dagar! Möt oss på Apoteksforum i monter D32 så berättar vi mer. 

 

Lavilin deodoranter har utvecklats av ett forskningsföretag Hlavin Industries och har blivit en 

formidabel succé i USA, Japan, Schweiz och flera andra länder under de senaste tjugo åren. 

Deodoranten är fri från aluminiumklorid, propylen glykol och alkohol. Den innehåller inte heller 

bikarbonat eller salter utan en patenterad bio-balans formel som inkluderar probiotika. De goda 

bakterierna neutraliserar svettbakterier så att svetten inte luktar. Låter simpelt men det är en 

mycket avancerad forskning som ligger bakom produkten. Inte nog med detta utan dessutom 

räcker skyddet i upp till 7 dagar. Man kan sporta och duscha varje dag utan att behöva stryka på 

ett nytt lager. Bakterierna spolas nämligen inte bort av vatten.  

”Jag har letat efter en deodorant som löser luktproblemen på ett annorlunda sätt än de flesta gör 

idag samt är effektiv. Lavilin har hjälpt många människor i andra länder och på bara ett par år så 

känner allt fler svenska kunder igen eller hört om Lavilin” säger Victoria Portnoff, grundaren av 

Cosmetic Treasures agentur. ”Jag blir helt fascinerad när jag läser så många recensioner av nöjda 

kunder. Det värmer i hjärtat och vi är så stolta att fått möjligheten att distribuera Lavilin i hela 

Skandinavien” fortsätter Victoria. Idag säljs Lavilin hos Hälsokraft kedjan, apoteken online och 

övriga butiker.  

KUNDER SÄGER: 

”Jag har något fel i min egen bakterieflora så jag börjar 

normalt lukta gubbsvett samma dag som jag har duschat, 

oavsett hur avancerad deodorant jag använder. Men inte 

med lavilin! Jag har på senare tid blivit allergisk mot 

vanliga deodoranter men fortsatt att använda dem trots 

röd svidande hud, men jag har tacksamt nog inga 

problem alls med Lavilin. Kanske världens bästa 

deodorant!”—Frida, kund. 

Lavilin finns som roll-on, stick, spray och kräm i olika 

doftnyanser. Finns även deokräm för fötter samt 

intimvårdsserie med probiotika.  

För mer information kontakta: 

Victoria Portnoff, VD Cosmetic Treasures agentur 

www.cosmetictreasures.se, 072 -25 25 635. Info@cosmetictreasures.se 


