
www.odorklenz.eu

SPORT LAUNDRY

Nytt banebrytende, miljø- og brukervennlig additiv til klesvask.  
Fjerner sterk organisk lukt samt duft- og kjemiske stoffer ved å absorbere og  

nøytralisere disse. OdorKlenz SPORT Laundry-additivet er fritt for parfymestoffer og gir  
luktnøytrale resultater. Produkter med Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark har  

gjennomgått en risikovurdering og er din trygghet for minimal risiko for allergi. 

PARFYMEFRI

EGNET FOR PERSONER SOM LIDER AV DUFT ALLERGIER 
OG MCS (KJEMISK MILJØINTOLERANSE)
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Odorklenz SPORT Laundry Additive

CLEAN HAS 
NO ODOR

       Det virker 
       fantastisk!

Ricky Sørensen - Senterleder
Laginstruktør og personlig trener 

FITNESS WORLD, Sønderborg

"Nå har jeg i en lengere periode 
testet OdorKlenz Sport grundig på alt 

treningstøyet mitt, og jeg kan slå fast at 
produktet virker fantastisk!

Treningstøyet mitt dufter rent og er 
luktfritt, og den gamle svettelukten 
kommer ikke tilbake når jeg trener.

OdorKlenz er til og med lett å bruke og 
deklarert i samarbeid med  
Astma-Allergi Danmark."



3

Odorklenz SPORT Laundry Additive www.odorklenz.eu

CLEAN HAS 
NO ODOR

Fjerner de luktene som vaskemidler ikke kan!

Har du problemer med å bli kvitt svettelukt fra klærne 
eller treningstøyet? Hvis ja, så har vi løsningen på pro-
blemet.

Det kan være vanskelig å fjerne svettelukt i klær, men 
nå kan du på en sikker måte fjerne svettelukt i klær uten 
bruk av sterke kjemikalier eller maskerende duftstoffer. 
Klær og tekstiler som har blitt liggende i treningsbagen i 
flere dager kan nå reddes ved at du vasker det sammen 
med en dose OdorKlenz SPORT Laundry Additive.

SPORT Laundry er optimalisert for å nøytralisere og fjer-
ne gjenstridig svette- og kroppslukt i treningstøyet ditt. 
Skånsom nok til å bruke på DRI-Fit-klær og yogabukser, 
men kraftig nok til å fjerne luktkilden uten bruk av mas-
keringsmidler eller giftige kjemikalier.

SPORT Laundry er ditt første forsvar mot lukt. Tekstilfibre-
ne som oftest brukes i treningstrøyer, DRI-Fit og polyes-
ter, er kjent for å holde på svettefremkallende bakterier. 
Med den revolusjonerende OdorKlenz-teknologien kan 
du nå nøytralisere og fjerne de bakteriefremkallende 
luktene.

Tradisjonelle vaskemidler er ikke beregnet på å fjerne 
gjenstridige lukter som svette- og kroppslukt, men mas-
kerer dem med duft og parfyme. Til tider blir kundene 
villedet til å tro at lukten er fjernet fra tøyet etter første 
vask, bare for å oppdage litt senere at lukten kommer 
tilbake og lukter enda mer enn før.

Du har kanskje sett sportsvaskemidler som påstår å 
kunne fjerne svette- og kroppslukt ved å bruke enzymer 
i deres vaskemidler. Hvis du ikke er kjent med denne 
terminologien, er et enzym et protein som tilføres et 
vaskemiddel for å fremskynde kjemiske reaksjoner.
En rask og enkel forklaring på hvordan det skal funge-
re er at proteinene i enzymet sendes ut for å "spise" 
bakteriene. Problemet er bare at for at enzymet skal 
være effektivt, må det være det rette enzymet til den 
spesifikke lukten, og må brukes under ideelle til nesten 
perfekte arbeidsbetingelser.

Da organisk lugt er en kompleks kemi af syrer, alde-
hyder, svovlforbindelser, ketoner og aminer for blot at 
nævne nogle få, har du brug for et produkt og en tekno-
logi, der kan angribe og nedbryde dem.

OdorKlenz har en patentert prosess hvor man produse-
rer metalloksider (ufarlige jordmineraler). En prosess 
som markant øker disse oksidenes anvendbare over-
flateareal og porevolum. Disse økningene gjør det mu-
lig å utnytte det komplette materialevolum til kjemisk 
nøytralisering og ikke bare til den utvendige overflaten. 
Vi får aktiviteten fra nanostoffene uten at de er nano-
partikler.

SPORT LaundryOdorklenz Laundry Additive er en enkel 
metode til sikker og rask fjerning av lukt- og duftstoffer 
for alle vaskbare tekstiler. Additivet er spesialutviklet for 
å fjerne gjenstridig svettelukt, spesielt i syntetiske tek-
stiler og treningsklær. Additivet er skånsomt nok til alle 
treningstekstiler og inneholder ikke sterke kjemikalier, 
blekemidler eller sterke dufter

– treningstøyet dit blir rett og slett kemi- og luktfri!

SPORT Laundry er ikke et vaskemiddel, men et sikkert 
og effektivt additiv som fjerner sterke lukter i vasketøy-
et som typiske vaskemidler ikke kan fjerne.

Sikker til bruk på bomull, delikat undertøy, nylon, poly-
ester, spandex, vaskbare blonder, vaskbar rayon, vask-
bar ull, og alle andre vaskbare tekstiler. Produktet bør 
ikke brukes i kombinasjon med blekemiddel eller eddik, 
fordi dette vil begrense den totale effektiviteten.

SPORT Laundry er ideelt for idrettsutøvere til bruk i for-
bindelse med gjenstridige lukter som stammer fra svet-
te, urin, avføring og oppkast. Teknologien nøytraliserer 
lukter i stedet for å maskere dem med duftstoffer, slik 
som er tilfellet med mange vaskemidler og andre addi-
tiver, og det gjør produktet ideelt for personer som er 
følsomme over for kjemi og duftstoffer.

BESØK NETTBUTIKKEN WWW.ODORKLENZ.EU

HVAD KAN ODORKLENZ GJØRE FOR DEG?
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Odorklenz SPORT Laundry Additive

   Fjerner svette lukt 100% fra sportsklær, 
f.eks. DRI-Fit og alle andre treningsklær i 
syntetiske stoffer.

  Nytt patentert high-tech produkt fra USA.

  Et produkt som faktisk fungerer!

   OdorKlenz er et additiv som brukes sammen 
med dit duftnøytrale vaskemiddel.

  Fra bare 3 kr. pr. klesvask.

  Trygg å bruke for deg og din familie.

   Deklarert i samarbeid med  
Astma-Allergi Danmark.

   Særlig velegnet for personer som 
lider av duft allergier og MCS (kjemisk 
miljøintoleranse).

   Fjerner alle slags lukt og kjemi fra alle dine 
vaskbare tekstiler.

   Ingen parfyme eller sterke kjemikalier.
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Fjerner de luktene som vaskemidler ikke kan!

Hvis du vil forebygge allergi, er det en fordel å kjøpe 
produkter som oppgir at de samarbeider med Astma-
Allergi Danmark.

Med Den Blå Krans er det lettere å redusere risikoen for 
kontaktallergi.

Alle stoffer kan gi allergi. Men noen stoffer gir hyppi-
gere allergi enn andre.
Astma-Allergi Danmark stiller krav om at stoffer hvor det 
er sett allergi hos flere personer, ikke finnes i produkter 
med Den Blå Krans.

Det betyr bl.a. at følgende stoffer ikke må brukes i 
produktene:

• Parfyme – både naturlig og syntetisk
• Tilsetting av formaldehyd og formaldehydfrigjørerne
• Kathon, MI og MCI
• Kolofonium

For å vurdere produktet har Astma-Allergi Danmark fått 
full innsikt i de anvendte innholdsstoffene, og dermed 
gjort det lettere for deg å passe på deg selv og familien 
din når det gjelder allergi.
Du kan lese mer om The Blue Label her:
www.denblaakrans.dk

ARV OG MILJØ
Noen mennesker er arvelig disponert for å utvikle al-
lergi, og de er spesielt utsatte.

Men når det gjelder kontaktallergi, har ikke arv så stor 
betydning. De stoffene du møder i din hverdag, risikerer 
du å utvikle allergi overfor. Det gjelder altså å unngå 
unødvendige stoffer i f.eks. klærne dine hvis du vil fore-
bygge kontaktallergi.

Ettersom parfyme er en av de store synderne, er det 
en fordel for alle – spesielt barn – å unngå parfymerte 
produkter.

Jo mer du blir utsatt for et stoff, desto større risiko har du 
for å utvikle allergi. Og det betyr mer for din risiko hva 
du rent faktisk utsetter deg selv for, enn om du på grunn 
av arv er spesielt utsatt.

DU KAN FOREBYGGE KONTAKTALLERGI
Kontaktallergi er den eneste allergien som kan forebyg-
ges. Derfor er det fornuftig å bruke OdorKlenz til å fjerne 
unødige kjemikalier fra vasketøyet ditt.

DEN BLÅ KRANS
Et nonprofit allergimerke

HVORFOR KJØPE PRODUKTER MED DEN BLÅ KRANS?

Er ditt nåværende produkt for luktfjerning:

• miljøvennlig?     • parfymefri?     • basert på naturlige ingredienser? 
• deklarert i samarbeid med Astma-Allergi Danmark?

Det er OdorKlenz!
Vi tenker på deg og familien din
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Odorklenz SPORT Laundry Additive

Med så mange forskjellige typer vaskemaskiner og inn-
stillingsmuligheter man har i forbindelse med klesvask, 
har vi utarbeidet en veiledning og noen tips om hvor-
dan du sikrer deg at produktet fungere som forventet.

OdorKlenz Sport Laundry Additive fjerner lukt, samt duft 
og kjemiske stoffer fra tekstilene dine – men er ikke et 
vaskemiddel. Du bør derfor bruke den med dit duftnøy-
trale vaskemiddel, som sikrer at flekker og synlig smuss 
fjernes fra tøyet. Vær oppmerksom på at hvis du bruker 
vaskemiddel med duft, vil forbruket av OdorKlenz økes 
da additivet vil bruke energi til å bekjempe duften i vas-
kemiddelet.

Vennligst les alle produktveiledninger og følg dem så 
godt som mulig. Veiledningene følger her:

Rist grundig før hver gangs bruk. Tilsett Sport Additive 
sammen med det vanlige vaskemiddelet for å fjerne 
lukten fra vasketøyet. Best resultat oppnås ved bruk av 
varmt vann. Må ikke brukes sammen med blekemiddel 
eller eddik. Hold dunken lukket når den ikke er i bruk, 
for ikke å svekke produktets effektivitet.

Ved front-/topbetjente vaskemaskiner tilsettes additivet 
sammen med vaskemiddelet i skuffen for vaskemidlet.

Vasketøy OdorKlenz

2 kg 30 ml

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Sikker til bruk på bomull, delikat undertøy, nylon, poly-
ester, spandex, vaskbare blonder, vaskbar rayon, vask-
bar ull, og alle andre vaskbare tekstiler.

Ikke beregnet til bruk sammen med blekemidler eller 
på tøy som bare kan renses kjemisk, skinn, sateng, silke 
eller ruskinn.

Produktet er trygt for miljøet. Fremstilt av patenterte 
stoffer. Sikker å bruke i alle typer vaskemaskiner.

For best virkning må additivet komme i kontakt med 
den problematiske luktkilden.

Her kommer ekstra forslag og tips som kan brukes for 
å fremme kontakten mellom produktet og den proble-
matiske kilden til lukt/kjemiske kilde under klesvasken.

UNNGÅ Å BRUKE:

•  Programmer med forvask eller forskylling.
Unngå å bruke programmer med forvask eller forskyl-
ling. Hvis din maskin har disse programtypene, og du 
har hatt vårt produkt i vaskemaskinen, vil det sannsyn-
ligvis bli fjernet fra vasken før det har hatt tid til at inte-
ragere med luktkilden.

•  Hvis additivet er brettet inn i tekstiler.
Unngå situasjoner hvor additivet ikke kan bevege seg 
fritt rundt i vasken. Fordi produktet ikke oppfører seg 
som et vaskemiddel, må det kunne bevege seg fritt inni 
vaskemaskinen for å komme i kontakt med den proble-
matiske luktkilden.

•  Overfylte vasker. 
Overfylling av vaskemaskinen gjør det vanskelig for pro-
duktet å fungere som det skal. Mengden av urenheter 
kan være for høyt i forhold til den anbefalte doseringen, 
og produktet vil kanskje ikke være i stand til å komme 
godt nok i kontakt med samtlige luktkilder i vasken.

•  Må ikke brukes sammen med blekemiddel, eddik 
eller andre tilsetningsstoffer.

GJØR FØLGENDE:

•   Bruk vaskeprogrammer med normal rotasjon 
(ull/skånsom vask har redusert rotasjon).

•  Varmt vann i stedet for kaldt vann. 
Ideelt ved 30-90°C.

• Gjerne ekstra skylling etter endt vaskesyklus.

•  Hvis din vaskemaskin fordeler vaskemiddel på be-
stemte tidspunkter under vasken, må du forsikre 
deg om at Sport Additive fordeles under hovedvas-
ken, IKKE under forvasken eller den siste skyllingen.

•  Ved vask av sportsklær, er det en fordel å vaske 
klærne rasket mulig etter bruk (innen 1-2 dager), og 
gjerne i mindre porsjoner (2-3 kg), fordi det reduse-
rer forbruket av Sport additiv.

BRUKSANVISNING – ANBEFALTE FREMGANGSMÅTER
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Fjerner de luktene som vaskemidler ikke kan!

I noen tilfeller er det en god ide å bløtlegge klær og 
andre vaskbare gjenstander. Dette kan være effektivt 
for å bli kvitt noen av de mest gjenstridige luktene, men 
hindrer også at disse forurensede stoffene kommer inn 
i vaskemaskinen.

Her er vår anbefalte fremgangsmåte for bløtlegging før 
vasketøyet kjøres i vaskemaskin:

•  Velg en bøtte eller kar hvor det er god plass til gjen-
standene du ønsker å bløtlegge i additivet (vasketøy-
et skal kunne flyte fritt).

•  Fyll det tomme karet med nok vann til å dekke vaske-
tøyet helt (ikke legg klærne i ennå).  

•  Ha deretter i additivet (60-120 ml). Rør om for å løse 
opp additivet.

• Ha i vasketøyet du ønsker å bløtlegge.

•  La vasketøyet ligge i bløt i minst 30 minutter (lengere 
tid øker effekten). Hvis det virker som om additivet 
har sunket til bunns, rør om for å fordele additivet i 
vannet igjen.

•  Etter at bløtleggingen er ferdig, tar du opp vasketøyet 
og legger det i vaskemaskinen og vasker det på nor-
mal måte i henhold til anvisningene på vaskelappene 
på tøyet. Du trenger ikke å vaske med additivet igjen.

FOR BESTE RESULTAT:

•  Rør om under bløtleggingen for å få et mest mulig 
vellykket resultat.

•  Bruk varmt vann fremfor kaldt vann både i bløt-leg-
gingen og i vaskemaskinen.

•  Ekstra skylling etter at vaskemaskinprogrammet er 
ferdig.

UNNGÅ DETTE:

•  Ha for mye i bløtleggingkaret. For mye vasketøy i ka-
ret gjør det vanskelig for additivet å gjøre jobben skik-
kelig. Nivået av kontaminasjonen kan være for høyt 
for den anbefalte doseringen og additivets mineraler 
kommer kanskje ikke kontakt med alle luktkildene. 

•  Må ikke brukes i kombinasjon med blekemiddel, ed-
dik eller andre tilsetningsstoffer. Disse motvirker ef-
fekten i additivet.

OdorKlenz produkter inneholder en blanding av miljø-
vennlige metalloksider inkl. magnesiumoksid (MgO), 
magnesiumhydroksid (Mg(OH)2), sinkoksid (ZnO) og 
titandioksid (TiO2).

OdorKlenz’ unike fremstillingsprosess resulterer i stoffer 
som har evnen til å nøytralisere et bredt spektrum av 
kjemikalier, men har samtidig de miljø- og brukervenn-
lige egenskapene som kjennetegner mineralene som 
finnes i bakken.

Disse produktene er allsidige og pålitelige til fjerning av 
gjenstridige lukter og kjemi, og er samtidig sikre overfor 
mennesker og kjæledyr når de brukes i hjemmet.

BLØTLEGGING – ANBEFALES FOR SPESIELT VANSKELIGE LUKTER

HVILKE AKTIVE STOFFER INNEHOLDER ODORKLENZ?



OdorKlenz EU
Ellegårdvej 18

DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 3840 5493
info@odorklenz.eu
www.odorklenz.eu

OdorKlenz produkter benyttes med suksess for utallige oppgaver

SVETTE

RØYK

LANDBRUK

MUGGSOPPLUKT 

KJEMI I TEKSTILER

ELDRE

KJÆLEDYR

BARN

DUFTALLERGI KJEMISK INTOLERANSE (MCS)

MATOS

IDRETT


