
www.odorklenz.eu

SPORT LAUNDRY

Nyt banebrydende, miljø- og brugervenligt additiv til vask af sportstøj.
Fjerner stærk organisk lugt samt duft- og kemiske stoffer ved at absorbere og neutralisere 

disse. OdorKlenz SPORT Laundry additive er fri for parfumestoffer og giver lugtneutrale 
resultater. Produkter med Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark har gennemgået

 en risikovurdering og er din tryghed for minimal risiko for allergi.

PARFUMEFRI

EGNET TIL PERSONER DER LIDER AF DUFTALLERGI   
SAMT MCS (DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED)

Køb i w
ebshop

www.odorklenz.e
u
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Odorklenz SPORT Laundry Additive

CLEAN HAS 
NO ODOR

       Det virker 
       fantastisk!

Ricky Sørensen - Centerleder
Hold instruktør og personlig træner 

FITNESS WORLD, Sønderborg

"Jeg har nu over en længere periode 
testet OdorKlenz Sport grundigt på alt 
mit træningstøj, og jeg må konstatere 

at produktet virker fantastisk!

Mit træningstøj dufter rent og lugtfrit, 
og den gamle svedlugt vender ikke 

tilbage under træning.

OdorKlenz er tilmed nemt at anvende 
og deklareret i samarbejde med 

Astma-Allergi Danmark."
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CLEAN HAS 
NO ODOR

Fjerner de lugte som vaskemidler ikke kan!

Har du udfordringer med at fjerne svedlugt fra dit tøj 
eller træningstøj? Hvis ja, så har vi løsningen på pro-
blemet.

Fjernelse af svedlugt i tøj kan være en vanskelig op-
gave, men nu kan du på en sikker måde fjerne svedlugt 
i tøj uden brug af skrappe kemikalier eller maskeren-
de duftstoffer. Tøj og tekstiler, der har været efterladt 
i sportstasken i flere dage, kan nu reddes, ved at du 
vasker det sammen med en dosis OdorKlenz SPORT 
Laundry Additive.

SPORT Laundry er optimeret til at neutralisere og fjerne 
genstridig sved- og kropslugt i dit sportstøj. Skånsom 
nok til at bruge på DRI-Fit tøj og yoga bukser, men stærk 
nok til at fjerne kilden til lugt uden brug af maskerings-
midler eller skrappe kemikalier.

SPORT Laundry er dit første forsvar mod lugt. Nike DRI-
Fit, Adidas Climalite, samt alt andet polyester baseret 
sportsbeklædning er kendt for at fastholde de bakterie-
fremkaldte lugte. Med den revolutionerende OdorKlenz 
teknologi kan du nu neutralisere og fjerne disse lugte.

Traditionelle vaskemidler er ikke designet til at fjerne 
genstridige lugte som sved og kropslugt, men maskerer 
dem med dufte og parfume. Til tider bliver kunderne 
vildledt til at tro, at lugtene er væk fra deres tøj efter 
første vask, for kun senere at finde ud af at lugten er 
kommet tilbage og endnu mere lugtende end før.

Måske har du set sportsvaskemidler, der hævder at 
kunne fjerne sved og kropslugt ved at bruge enzy-
mer i deres vaskemidler. Hvis du ikke er bekendt med 
denne terminologi, er et enzym et protein, som tilfø-
res et vaskemiddel for at fremskynde kemiske reak-
tioner. En hurtig, men simpel forklaring på hvordan 
det skal fungere er, at proteinerne i enzymet sendes 
ud for at "spise" bakterierne. Problemet er bare, at 
for at enzymet skal være effektivt, skal det være 
det rette enzym til den specifikke lugt, og skal anvendes 
under ideelle til næsten perfekte arbejdsbetingelser.

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 ejer en patenteret proces, hvor man produce-
rer metaloxider (ufarlige jordmineraler). En proces som 
markant øger disse oxiders brugbare overfladeareal og 
porevolumen. Disse forøgelser gør det muligt at udnytte 
den komplette materialevolumen til kemisk neutralise-
ring og ikke kun den udvendige overflade. Vi får aktivi-
teten fra nanomaterialer, uden at de er nanopartikler.

SPORT Laundry er en simpel metode til sikker og hur-
tig fjernelse af lugt, duft og kemi i alle vaskbare teksti-
ler. Additivet er specielt udviklet til at fjerne genstridig 
svedlugt, særligt i syntestiske tekstiler og sportsbeklæd-
ning. Additivet er skånsomt nok til alle sports tekstiler 
og indeholder ikke skrappe kemikalier, blegemidler el-
ler overvældende dufte

– dit sportstøj bliver således lugt- og kemikaliefrit!

SPORT Laundry er ikke et vaskemiddel, men et sikkert 
og effektivt additiv, der fjerner stærke lugte samt kemi 
i vasketøjet, som typiske vaskemidler ikke kan fjerne.

SPORT Laundry er sikker til brug på bomuld, delikat lin-
geri, nylon, polyester, spandex, vaskbare blonder, vask-
bar rayon, vaskbar uld, og alle andre vaskbare tekstiler. 
Produktet bør ikke bruges i kombination med blegemid-
del eller eddike, da dette vil begrænse den samlede 
effektivitet.

SPORT Laundry er idéelt til sportsfolk/idrætsudøvere 
i forbindelse med genstridige lugte, der stammer fra 
sved, urin, fækalier og opkast. Teknologien neutralise-
rer lugte i stedet for at maskere dem med duftstoffer, 
som det er tilfældet for mange vaskemidler og andre 
additiver, hvilket gør produktet idéelt til personer, der 
er følsomme over for kemi og duftstoffer.

BESØG WEBSHOPPEN WWW.ODORKLENZ.EU

HVAD KAN ODORKLENZ GØRE FOR DIG?
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ODORKLENZ SPORT LAUNDRY ADDITIVE

Odorklenz SPORT Laundry Additive

   Fjerner svedlugt 100% fra dit sportstøj 
f.eks. DRI-Fit samt alt andet polyester  
baseret fitnesstøj og sportsbeklædning.

  Nyt patenteret high-tech produkt fra USA.

  Et produkt som rent faktisk virker!

   OdorKlenz er et additiv som anvendes 
sammen med dit duftneutrale vaskemiddel.

  Fra kun 3 kr. pr. vask.

  Sikkert at anvende for dig og din familie.

   Deklareret i samarbejde med  
Astma-Allergi Danmark.

   Velegnet til personer som lider  
af duftallergi samt MCS  
(duft- og kemikalieoverfølsomhed).

   Fjerner al slags lugt og kemi fra alle dine 
vaskbare tekstiler.

   Ingen parfume eller skrappe kemikalier.
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Fjerner de lugte som vaskemidler ikke kan!

Hvis du vil forebygge allergi, er det en fordel at købe 
produkter deklareret i samarbejde med Astma-Allergi 
Danmark.

Med Den Blå Krans er det lettere at minimere risikoen 
for kontaktallergi.

Alle stoffer kan give allergi. Men nogle stoffer giver 
hyppigere allergi end andre.
Astma-Allergi Danmark stiller krav om at stoffer, hvor 
der er set allergi hos flere personer, ikke findes i produk-
ter med Den Blå Krans.

Det betyder bl.a. at følgende stoffer ikke må anvendes 
i produkterne:

• Parfume – både naturlige og syntetiske
• Tilsætning af formaldehyd og formaldehydfrigører
• Kathon, MI og MCI
• Kolofonium

For at vurdere produktet har Astma-Allergi Danmark fået 
fuld indsigt i de anvendte indholdsstoffer, og dermed 
gjort det lettere for dig at passe på dig selv og din fami-
lie, når det gælder allergi.
Du kan læse mere om Den Blå Krans her:
www.denblaakrans.dk

ARV OG MILJØ
Nogle mennesker er arveligt disponerede for at udvikle  
allergi, og de er i særlig risiko.

Men når det gælder kontaktallergi, har arv ikke så stor 
betydning. De stoffer, du møder i din hverdag, risikerer 
du at udvikle allergi overfor. Det gælder altså om at un-
dgå unødvendige stoffer i f.eks. dit tøj, hvis du vil fore-
bygge kontaktallergi.

Da parfume er én af de store syndere, er det en fordel 
for alle – især børn – at undgå parfumerede produkter.

Jo mere du bliver udsat for et stof, des større risiko har 
du for at udvikle allergi. Og det betyder mere for din 
risiko, hvad du rent faktisk udsætter dig selv for, end om 
du på grund af arv er i særlig risiko.

DU KAN FOREBYGGE KONTAKTALLERGI
Kontaktallergi er den eneste allergi, der kan forebygges. 
Derfor giver det god mening at bruge OdorKlenz til at 
fjerne unødig kemi fra dit vasketøj.

DEN BLÅ KRANS
Et nonprofit allergimærke

HVORFOR KØBE PRODUKTER MED DEN BLÅ KRANS?

Er dit nuværende produkt til lugtfjernelse:

• miljøvenligt?     • parfumefrit?     • baseret på naturlige ingredienser? 
• deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark?

Det er OdorKlenz!
Vi tænker på dig og din familie
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Odorklenz SPORT Laundry Additive

Med så mange forskellige typer vaskemaskiner og ind-
stillingsmuligheder, man har i forbindelse med tøj- og 
tek-stilvask, har vi udarbejdet en vejledning og nogle 
tips, til hvordan du sikrer dig at produktet yder som for-
ventet.

OdorKlenz Sport Laundry Additive er et additiv som fjer-
ner lugt, samt duft- og kemiske stoffer fra dine teksti-
ler – men er ikke et vaskemiddel. Du skal derfor bruge 
det sammen med dit duftneutrale vaskemiddel, som 
sikrer, at pletter og synligt snavs fjernes fra tøjet. Vær 
opmærksom på, at ved brug af vaskemiddel med duft 
vil forbruget af OdorKlenz øges, da additivet vil bruge 
kræfter på at bekæmpe duften i vaskemidlet.

Læs venligst alle produktvejledninger og følg dem så 
godt som muligt. Vejledningerne følger her:

Ryst dunken grundigt før hver anvendelse. Tilsæt Sport 
additivet sammen med dit vaskemiddel for at fjerne 
lugten fra dit sportstøj. For de bedste resultater bruges 
varmt vand. Må ikke bruges sammen med blegemiddel 
eller eddike. Hold dunken lukket, når den ikke bruges, 
for at opretholde additivets effektivitet.

Ved front-/topbetjente vaskemaskiner tilsættes Sport 
additivet sammen med dit vaskemiddel i skuffen til va-
skemidlet.

Vasketøj OdorKlenz

2 kg 30 ml

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Sikker til brug på bomuld, delikat lingeri, nylon, poly-
ester, spandex, vaskbare blonder, vaskbar rayon, vask-
bar uld, og alle andre vaskbare tekstiler.

Ikke beregnet til brug sammen med blegemidler eller 
på tøj, der kun må renses kemisk, læder, satin, silke el-
ler ruskind.

Produktet er sikkert for miljøet. Fremstillet af patente-
rede materialer. Sikker at bruge i alle typer vaskema-
skiner.

For at Sport additivet skal virke bedst, skal produktet 
bringes i kontakt med den problematiske lugtkilde.

Her kommer forslag og tips, der kan bruges for at frem-
me kontakten mellem produktet og den problematiske 
lugt/kemiske kilde under tøjvasken.

UNDGÅ AT BRUGE:

•   Programmer med forvask eller forudgående
 skylning.
  Undgå at bruge programmer med forvask eller forud-
gående skylning. Hvis din maskine har disse program-
typer, og du har kommet Sport additivet i vaskemaski-
nen, vil det sandsynligvis blive fjernet fra vasken, før 
det har haft tid til at interagere med lugtkilden.

•  Hvis Sport additivet er foldet ind i tekstiler.
  Undgå situationer, hvor additivet ikke kan bevæge sig 
frit rundt i vasken. Da additivet ikke opfører sig som 
et vaskemiddel, skal det kunne bevæge sig frit inde i 
vaskemaskinen, for at komme i kontakt med den pro-
blematiske lugtkilde.

•  Overfyldte vaske.
  Overfyldning af vaskemaskinen gør det svært for ad-
ditivet at arbejde rigtigt. Mængden af snavs kan være 
for højt i forhold til til den anbefalede dosering, og ad-
ditivet er måske ikke i stand til at komme fuldstændigt 
i kontakt med samtlige lugtkilder.

•  Må ikke bruges sammen med blegemiddel, eddike 
eller andre tilsætningsstoffer.

GØR FØLGENDE:

•  Brug vaskeprogrammer med normal rotation  
(uld-/skånevask har f.eks. nedsat rotation).

•  Varmt vand i stedet for koldt vand. Ideelt ved 
30-90°C.

• Evt. ekstra skylning efter endt vaskecyklus.

•  Hvis din vaskemaskine fordeler vaskemiddel på 
bestemte tidspunkter under vasken, skal du sikre 
dig, at Sport additivet fordeles under hovedvasken, 
IKKE under forvasken eller den sidste skylning.

•  Ved vask af sportstøj er det en fordel at vaske tøjet 
kort tid efter brug (inden for 1-2 dage), 
og i mindre portioner (2-3 kg), da det mindsker 
forbruget af Sport additiv.

BRUGERVEJLEDNING – ANBEFALEDE FREMGANGSMÅDER
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Fjerner de lugte som vaskemidler ikke kan!

OdorKlenz produkter indeholder en blanding af miljø-
venlige metaloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), mag-
nesiumhydroxid (Mg(OH)2), zinkoxid (ZnO) og titandio-
xid (TiO2).

OdorKlenz’s unikke fremstillingsproces resulterer i ma-
terialer, som har evnen til at neutralisere et bredt spek-
trum af kemikalier, men samtidig besidder de miljø- og 
brugervenlige egenskaber der kendetegner jordens mi-
neraler.

Disse produkter er alsidige og pålidelige til fjernelse af 
genstridige lugte/kemi, og samtidig sikre at anvende i 
hjemmet for mennesker og kæledyr.

I visse tilfælde er det en fordel at lægge tøj/tekstiler 
i blød inden de skal vaskes. Det kan være en effektiv 
måde at fjerne nogle af de mest genstridige lugte på, 
men reducerer også de forurenende stoffer, der trænger 
ind i din vaskemaskine.

Her er vores anbefalinger til at foretage en iblødsætning,  
før vasketøjet vaskes i vaskemaskinen:

•  Vælg en vasketøjsbalje eller beholder, der let kan 
rumme det tøj, du gerne vil lægge i blød i Sport ad-
ditivet (vasketøjet skal kunne flyde frit).  

•  Fyld beholderen med rigeligt varmt vand, så det dæk-
ker det tøj, der skal vaskes. (Læg ikke tøjet i endnu).  

•  Tilsæt derefter additivet. Rør kraftigt rundt for at for-
dele additivet.  

• Læg tøjet der skal iblødsættes ned i beholderen.

•  Lad tøjet ligge i blød i mindst 30 minutter (længere tid 
øger effektiviteten). Hvis additivet ser ud til at bund-
fælde, skal du igen røre rundt for at fordele additivet.

•  Efter iblødsætningen tager du tøjet op, lægger det i 
vaskemaskinen og følger dine normale instrukser for 
tøjvask, som anbefalet på dit tøjmærke og i vaskema-
skinemanualen. Du behøver ikke at vaske med additi-
vet igen.

 

FOR BEDSTE RESULTAT:

•  Rør jævnligt under iblødsætningen for at bidrage til,  
at processen lykkes.

•  Brug varmt vand i stedet for koldt vand i iblødsæt-
ningsprocessen og i vaskemaskinen.

•  Ekstra skylning i slutningen af vaskemaskinens cy-
klus.

UNDGÅ FØLGENDE:

•  Overfyld ikke beholderen til iblødsætning. Overfyld-
ning gør det svært for additivet at arbejde rigtigt. For-
ureningsgraden af duft og kemi kan være for højt i 
forhold til den anbefalede dosering, og additivets mi-
neraler kan have svært ved at komme i kontakt med 
samtlige forureningskilder.

•  Må ikke bruges sammen med blegemiddel, eddike el-
ler andre additiver. Disse modvirker effektiviteten af 
vores produkt.

IBLØDSÆTNING – ANBEFALES VED SÆRLIGT GENSTRIDIGE LUGTE

HVILKE AKTIVSTOFFER INDEHOLDER ODORKLENZ SPORT?



OdorKlenz EU
Ellegårdvej 18

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

OdorKlenz produkter anvendes med succes til utallige opgaver

SVED

RØG

LANDBRUG

MUG LUGT

BØRN

ÆLDRE

KÆLEDYR

KEMI I TEKSTILER

DUFTALLERGI / KEMISK INTOLERANS (MCS)

MADOS

SPORT


