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LAUNDRY

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

disse. OdorKlenz 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)
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CLEAN HAS 
NO ODOR
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Egnet til personer der lider af duftallergi 
samt MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed)

TEKNOLOGI SOM FJERNER LUGT OG KEMIKALIER I DIN TØJ- OG TEKSTILVASK

   Fjerner stærke organiske lugte som sved, 
urin, fækalier, samt lugte og dufte af 
anden art fra dine vaskbare tekstiler.

   Nyt patenteret high-tech produkt  
fra USA.

  Et produkt som rent faktisk virker!

   OdorKlenz er et lugtfjernelsesmiddel som 
anvendes sammen med dit  
almindelige 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.

HVAD KAN ODORKLENZ GØRE FOR DIG?
OdorKlenz Laundry Additive til tøj- og tekstilvask er ikke 
et vaskemiddel, men et sikkert og effektivt additiv, der 
fjerner stærke lugte samt kemi i vasketøjet, som typiske 
vaskemidler ikke kan fjerne.

OdorKlenz Laundry Additive er ideelt til personer med 
duft-allergi; personer, som lider af duft- og kemikalie-
overfølsomhed (MCS, Multiple Chemical Sensitivity); til 
familier og personer, som bevidst har valgt parfumehol-
dige vaskemidler fra, men gerne vil have muligheden 
for at fjerne generende lugt fra vasketøjet; til sportsfolk 
og idrætsudøvere, som vil være helt fri for "gammel" 
svedlugt i deres syntetiske sports tekstiler; til stressede 
personer, som døjer med lugten af "katteurin" i skjorter, 
bluser m.v. forårsaget af stresshormonet kortisol; til per-
soner, hvor arbejdsrelateret lugt i tøj er et problem som 
f.eks. restaurationsbranchen, landmænd osv. OdorKlenz 
får komplet styr på alle dine lugtgener i samtlige vask-
bare beklædningsgenstande og tekstiler.

Teknologien neutraliserer 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.

Odorklenz Laundry Additive er en simpel metode til sik-
ker og hurtig fjernelse af lugt- og duftstoffer til alle ma-
skinvaskbare tekstiler. Produktet hverken bleger eller 
misfarver, og som det vigtigste indeholder produktet in-
gen lugtmaskerende midler eller yderligere duftstoffer

– dit vasketøj bliver således lugt- og kemikaliefrit.

Fjernelse af muglugt i tøj var engang en vanskelig op-
gave, men nu kan du på en sikker måde fjerne muggen 
lugt i tøj og sengetøj uden brug af skrappe kemikalier 
eller maskerende duftstoffer. Tøj, der har været efter-
ladt i vaskemaskinen natten over og som ofte ender i 
affaldsbeholderen, kan nu reddes, ved at du vasker det 
sammen med en dosis OdorKlenz Laundry Additive.

OdorKlenz Laundry Additive til tøj- og tekstilvask fjer-
ner de generende lugte og får tøjet til at dufte rent og 
lugtfrit. På næste side finder du nogle af de lugte, som 
OdorKlenz Laundry Additive kan neutralisere og fjerne 
fra dine tekstiler.



ODORKLENZ LAUNDRY ADDITIVE

4

Odorklenz Laundry Additive

Fjernelse af forurenende kemikalier og lugte er et vig-
tigt område med en betydelig indvirkning på menne-
skers sundhed og livskvalitet. Gængse produkter til fjer-
nelse af lugt udnytter en række forskellige teknologier, 
herunder: kulstof, absorberingsmidler, enzymer, duft-
stoffer, talkum, natriumcarbonat m.v. med det formål at 
forsøge at dæmpe eller maskere lugten.

Mange teknologier virker kun begrænset og besidder 
ofte ingen evne til ægte lugtfjernelse og neutralisering. 
Ofte kan de kemiske forureningskilder frigives tilbage 
til miljø og mennesker, hvilket er en væsentlig mangel 
ved mange af de mest almindelige lugtbehandlingspro-
dukter.

OdorKlenz materialer er miljøsikre og ugiftige nanokry-
stallinske metaloxider, der er videnskabeligt beskrevet 
som meget effektive "destruktive absorberende kemi-
kalier". Når disse materialer kommer i kontakt med ska-
delige lugtfremkaldende kemiske stoffer, fanger me-
taloxidernes aktive punkter først kemikaliet, hvorefter 
neutraliseringsprocessen påbegyndes. Denne specielle 
virkemåde er nødvendig for de mange typer af lugten-
de kemikalier, som besidder en række forskellige funk-
tionelle grupper. Metaloxidernes øgede overfladeareal, 
deres unikke struktur og ydre form, deres høje kemiske 
reaktivitet og funktionelle porøsitet bidrager alt sam-
men til den øgede kemiske absorbering og de lugtneu-
traliserende egenskaber.

ODORKLENZ FJERNER FØLGENDE LUGTE I TEKSTILER:

• Sved og kropslugte

• Lugt af urin og fækalier i tekstiler

• Dyrelugt efter kæledyr, svin, mink osv.

• Lugt af hengemt tøj eller mølkugler

• Lugten af kemiske stoffer i tøj (nyt tøj)

•  Muglugt i tøj, der har været efterladt for 
længe i vaskemaskinen

• Parfumedufte

• Diesel og benzinlugt i tøj

• Lugt af mug og skimmelsvamp 

• Lugt efter brand og røgskader generelt

• Lugt af mados, friture og brændt mad

• Tobakslugt

• Lugt af kloakvand

Teknologien er ikke begrænset til disse lugte, 
men kan neutralisere et bredt spektrum af kemi  
og lugt generelt.

HVORDAN VIRKER ODORKLENZ?

OdorKlenz Laundry Additive absorberer og neutraliserer alle lugte,  
samt duft- og kemiske stoffer fra dit vasketøj. 

Den neutraliserede kemi føres ud i afløbet  
med skyllevandet fra din vaskemaskine.  

Ingen andre produkter tilbyder denne avancerede teknologi. 

OdorKlenz Laundry Additive bærer Astma-Allergi  
Danmarks allergimærke »Den Blå Krans«.
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Egnet til personer der lider af duftallergi 
samt MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed)

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 hyp-
pigere allergi end andre. Astma-Allergi Danmark stiller 
krav om at stoffer, hvor der er set allergi hos flere perso-
ner, ikke findes i produkter 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 der-
med gjort det lettere for dig at passe på dig selv og din 
familie, 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, risike-
rer du at udvikle allergi overfor. Det gælder altså om 
at undgå unødvendige stoffer i f.eks. dit tøj, hvis du vil 
forebygge 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

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

HVORFOR KØBE PRODUKTER MED DEN BLÅ KRANS?
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Med så mange forskellige typer vaskemaskiner og ind-
stillingsmuligheder, man har i forbindelse med tøj- og 
tekstilvask, har vi udarbejdet en vejledning og nogle tips, 
til hvordan du sikrer dig at produktet yder som forventet.

OdorKlenz Laundry Additive er et additiv som fjerner 
lugt, samt duft- og kemiske stoffer fra dine tekstiler – 
men er ikke et vaskemiddel. Du skal derfor bruge det 
sammen med dit duftneutrale vaskemiddel, som sik-
rer, 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 
additivet sammen med dit vaskemiddel for at fjerne 
lugten fra dit vasketøj. 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 additivet 
sammen med dit vaskemiddel i skuffen til vaskemidlet.

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 patentere-
de materialer. Sikker at bruge i alle typer vaskemaskiner.

For at 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 additivet i vaskemaskinen, vil 
det sandsynligvis blive fjernet fra vasken, før det har 
haft tid til at interagere med lugtkilden.

•  Hvis 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 additivet fordeles under hovedvasken, IKKE 
under forvasken eller den sidste skylning.

•  Ved vask af stærkt forurenet tøj er det en fordel 
at vaske tøjet hurtigst muligt, og gerne i mindre 
portioner (2-3 kg), da det mindsker forbruget af 
additivet.

BRUGERVEJLEDNING – ANBEFALEDE FREMGANGSMÅDER
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Egnet til personer der lider af duftallergi 
samt MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed)

OdorKlenz produkter indeholder en blanding af miljø-
venlige jordmineraler (metaloxider) inkl. magnesium-
oxid (MgO), magnesiumhydroxid (Mg(OH)2), zinkoxid 
(ZnO) og titandioxid (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  
mineraler.

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 vaskebalje eller beholder, der let kan rumme 
det tøj, du gerne vil lægge i blød i additivet (vasketø-
jet 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 vaskebaljen.

•  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  
cyklus.

UNDGÅ FØLGENDE:

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

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

IBLØDSÆTNING – ANBEFALES VED SÆRLIGT GENSTRIDIGE LUGTE

HVILKE AKTIVSTOFFER INDEHOLDER ODORKLENZ LAUNDRY?
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Udviklingen af OdorKlenz produkterne blev inspireret af 
personer der lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed, 
på engelsk "Multiple Chemical Sensitivity" også forkor-
tet MCS. 

Personer med MCS er specielt følsomme overfor kemiske 
forureningskilder i luften og tøjet, og udviser symptomer 
fordi de bliver eksponeret for bestemte kemikalier.

Disse symptomer kan have indvirkning på mange krops-
funktioner og de mest almindelige symptomer er:

• Hovedpine

• Migræne

•  Kognitiv dysfunktion (problemer med tænkning, 
hukommelse og koncentration)

• Sygelig træthed, udmattelse

• Følelsen af at være syg, influenza-følelse

• Svimmelhed

• Kvalme 

•  Hud- og slimhindeproblemer, luftvejsgener, 
øjengener

• Urinvejsinfektion 

• Symptomer fra mave-tarm-kanalen 

• Ledsmerter m.v. 

• Brystsmerter

En af de største udfordringer for MCS patienter er, at de 
lever i en verden hvor kemikalier og duftstoffer findes 
overalt. Derfor er der brug for effektive metoder til at 
mindske symptomerne og øge livskvaliteten for denne 
gruppe mennesker. 

TYPER AF KEMIKALIER
OdorKlenz produkterne er effektive mod mange forskel-
lige typer af kemikalier, som f.eks.:

•  Estere  •  Terpener
•  Aromater  •  Aminer
•  Alkoholer  •  Aldehyder
•  Ketoner  •  Thioler

For personer med MCS, er mange kemikalier og stoffer 
med stærk duft/lugt de hyppigste udløsere for deres 
symptomer og inkluderer bl.a.:

•  Parfumer  •  Rengøringsmidler
•  Pesticider  •  Cigaretrøg
og mange flere...

OdorKlenz produkterne er udviklet til at absorbere og 
neutralisere disse typer af kemikalier og duftstoffer, 
samtidig med at produkterne ikke frigiver anden kemi 
som kan udløse nye symptomer. 

FORSKELLEN PÅ DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED 
(MCS) OG ALLERGI

ALLERGI kan måles ved blodprøve og priktest (huden).

DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED (MCS) kan ikke måles,  
man kan kun forholde sig til den enkeltes symptomer.

OVERFØLSOMHED anvendes om både allergi  
og kemikalieoverfølsomhed.

INSPIRERET AF PERSONER SOM LIDER AF MCS, DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED
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Egnet til personer der lider af duftallergi 
samt MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed)

Det virker super godt!
Helle, Sønderborg - MCS patient

Parfumeallergiker (hudkontakt og inhalering) 
Diagnosticeret "MCS i svær grad" i 2013

"For godt et år siden, blev jeg 
spurgt om jeg ville afprøve Odor-
Klenz og det ville jeg selvfølgelig 
gerne. Prøv at tænk, hvis der må-
ske var et middel, der kunne gøre 
hverdagen lidt nemmere.

Det er et middel, som for mig, har 
virket super godt. Jeg er dog nødt 
til at tilsætte en højere dosis, end 
det der anbefales.

Jeg bruger OdorKlenz i følgende 
situationer:

•  Alt nyt tøj bliver vasket med et 
duftneutralt vaskemiddel tilsat 
OdorKlenz. Dette fjerner både 
parfumedufte, samt kemikalie-
dufte, der er i nyt tøj.

•  Har jeg været til et arrangement, 
kan det ikke undgåes, at der sid-
der parfume i tøj og jakke, så det 
bliver vasket, hvor OdorKlenz er 
tilsat og væk er de ting der gør 
mig syge.

•  Når jeg er ude at rejse, medbrin-
ger jeg OdorKlenz, idet det både 
fjerner parfumen fra tøjet, men 
også fra en vaskemaskine, hvor 
der normalt bliver brugt parfume-
ret vaskemiddel/skyllemiddel.

•  Kommer veninden fra England, 
bliver hendes kuffert placeret 
udenfor og så vaskes alt hendes 

tøj med uparfumeret vaskemid-
del tilsat OdorKlenz. Så får vi en 
god ferie uden at alle MCS og  
allergi symptomer bliver aktive. 

•  Når jeg køber brugt tøj – hvil-
ket jeg på et tidpunkt stoppede 
med, fordi jeg ikke kunne vaske 
parfumen ud, selv efter 8-10 
gange vask, ja – så er det ikke 
et problem mere, for nu tilsætter 
jeg bare OdorKlenz. Er det helt 
ekstremt, kan jeg blive nødt til 
at vaske det to gange, men det 
er meget sjældent.

•  Har vi haft bål eller gang i gril-
len, hænger lugten i tøjet og er 
svært at få ud – men det klarer 
OdorKlenz.

Min datter har også afprøvet det. 
Hendes mand er traktormekaniker 
og i fritiden brandmand. Det har 
været umuligt at vaske olie-, røg- 
og svedlugt ud af hans tøj. Første 
gang var hun nødt til at vaske hans 
tøj to gange tilsat OdorKlenz, for at 
få olie, røg og svedlugt ud af tøjet. 
Men efterfølgende kun én gang.

OdorKlenz har gjort min hverdag 
mindre kompliceret og jeg kan 
varmt anbefale produktet til an-
dre med MCS og parfumeallergi. 
Men som I kan se, kan en brand-
mand eller mekaniker også have 
stor gavn af produktet."
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Lugtmolekylerne i vores tøj er ikke vandopløselige. Når du vasker med almindeligt vaskemiddel og vaskepulver, ind-
kapsles de gamle lugte blot - de forsvinder altså ikke. Når kroppen senere varmer tøjet op igen, så brister kapslerne 
og den dårlige lugt kommer tilbage. Konsekvensen bliver, at tøjet ikke føles frisk og behageligt. OdorKlenz Laundry 
nedbryder lugtmolekylerne i tøjet og efterlader tøjet helt uden lugt og kemi.

SPORT / STRESS - SVEDLUGT
Når du træner eller bevæger dig rundt i varmen eller so-
len, producerer din krop sved. Sved er kroppens måde at 
regulere temperaturen på. Når sved møder bakterierne 
på overfladen af   din hud, producerer det en lugt.

Når du er stresset, producerer kroppen hormoner som 
adrenalin og kortisol. Ikke alene lugter stressrelateret 
sved værre end almindelig sved, din krop producerer 
også mere sved i stressede situationer – faktisk op til 
30 gange mere sved end i hvile. Kortisol hormonet kan 
ligefrem få din sved til at lugte af "katteurin".

Traditionelle vaskemidler er ikke designet til at fjerne 
genstridige lugte som sved og kropslugt, men maskerer 
dem med dufte og parfume.

OdorKlenz neutraliserer og fjerner genstridig sved- og 
kropslugt i dit tøj. Skånsom nok til at bruge på DRI-Fit 
tøj og yoga bukser, men stærk nok til at fjerne lugt uden 
brug af maskeringsmidler eller skrappe kemikalier.

KEMI OG DUFTSTOFFER
Personer med MCS er specielt følsomme overfor kemi-
ske forureningskilder i luften og tøjet og udviser symp-
tomer når de bliver eksponeret for bestemte kemikalier.

Jeans er en beklædningsgenstand, der er propfyldt med 
kemikalier og bør absolut ikke bruges inden vask. Un-
der hvert trin i fremstillingsprocessen af jeans anvendes 
en slags kemikalie. Nogle af de kemikalier der bruges i 
processen omfatter akryl, kaustisk soda, syntetiske far-
vestoffer, ammoniak, polyvinylalkohol (PVA), syre og 
formaldehyd. Dit tøj kan være så propfyldt med kemi-
kalier at det bogstaveligt talt kan gøre dig syg. Tøj med 
formaldehyd, enten i tekstilet eller som overfladebe-

handling, kan forårsage reaktioner såsom svært udslæt, 
næseblod, revnede og hævede læber eller sundheds-
problemer som astma, ødemer og endda skader på cen-
tralnervesystemet.

Med OdorKlenz Laundry Additive kan du skånsomt og 
sikkert fjerne kemi og duftstoffer fra tøj og sengetøj 
uden brug af sundhedsskadelige kemikalier.

MUG OG SKIMMEL I TØJ/TEKSTILER
Har du engang glemt dit vasketøj i vaskemaskinen nat-
ten over? Dette er en meget almindelig, men ildelug-
tende fejl, der kan føre til skimmellugt i dit tøj. Især 
håndklæder kommer ofte til at lugte muggent, hvis 
de ikke tørrer hurtigt nok. Tøj og tekstiler kan også be-
gynde at lugte muggent på grund af fugtig opbevaring, 
genbrug eller endda urene vaskemaskiner. 

Skimmellugt i tekstiler kan være svære at komme til 
livs, men du er ikke hjælpeløs i kampen, hvis du bruger 
de rigtige produkter. Hold dig fra produkter med duft-
stoffer og anden stærk kemi for at fjerne lugten. Tilsæt 
OdorKlenz additivet sammen med dit vaskemiddel til 
din vask og kør en fuld cyklus. Additivet angriber skim-
mellugten og dit tøj vil dufte rent og være lugtfrit.

FORSKELLIGE LUGTPROBLEMER

Mary M. – October 2, 2018


It really works! I tried scrubbing, baking soda, vinegar, 
etc. to remove armpit odor from my husband and 
teenage son’s t-shirts. It was taking too much time 
and not working the best. I didn’t have to pre-treat with 
OdorKlenz. Just added it to laundry with detergent and 
no more odor! What a relief. I couldn’t believe it!

Jodie G. – March 6, 2018

All I wanted to say was, I just took my first load of 
towels out of the dryer after using your laundry additive 
and OMG!! They have zero mildew or old smell!! I’m so 
in love with this product! Thank you so much!!

K. DeSchryver – October 25, 2017


Thank you for saving my health and giving me peace of 
mind. I came to the Internet looking for ways to get per-
fume odor out of clothing. I have a sensitivity to odors 
and react as if I had asthma. Second hand smoke, per-
fume, soap smells, anything that has a scent will close 
up my airway. I was desperate when I tried the OdorK-
lenz Laundry Additive. The clothes were scent free with 
the first wash!!! What a miracle!
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Egnet til personer der lider af duftallergi 
samt MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed)

RØG OG TOBAK
Allerede længe efter at røgen er væk, er lugten der sta-
dig. Den gennemtrængende lugt klamrer sig til tekstiler 
og tøj. Der er noget ved røg, der gør det til en særlig 
svær lugt at fjerne. Røgpartikler er så små at de siver 
ind i tæppefibre, tøj, polstring og endda gipsvægge.

I modsætning til traditionelle vaskemidler, der maskerer 
lugtene, virker OdorKlenz ved at finde de kemiske lugte 
fra røg/tobak og neutralisere dem. Røgpartikler er så 
små, at de har en tendens til at klæbe sig til tekstiler og 
tøj stærkere end gennemsnitlige lugte. OdorKlenz fjer-
ner selv de stærkeste lugte helt og er samtidig blid nok 
at anvende på alle vaskbare tekstiler.

ORGANISKE LUGTE - DYR
"Rent og velduftende" er ikke de første ord der popper 
op, når et hjem med hund, kat eller andre pelsede kæ-
ledyr skal beskrives, og ærligt talt kan de logrende og 
langhårede venner efterlade en kraftig lugt, der nær-
mest ødelægger hjemmets atmosfære!

Det er dog muligt at holde både hund, kat og andre pels-
dyr og samtidig bevare et frisk og rent hjem, men det 
kræver en indsats. Nøglen til et lugtfrit hjem er nemlig 
at eliminere lugtkilderne totalt! Vask derfor jævnligt de 
tekstiler (tæpper, puder mm.), som dine pelsdyr er i be-
røring med, i OdorKlenz Laundry Additive.

ORGANISKE LUGTE - BØRN
Som småbørnsfamilie ved du at børnenes tøj og teks-
tiler bliver udsat for lidt af hvert. Madrester, gylp, urin, 
opkast, afføring mm. Hidtil har det kun været muligt 
at komme af med lugten ved at bruge duftstoffer eller 
skrappe kemikalier.

OdorKlenz fjerner alle lugte i dine tekstiler på en skån-
som og naturlig måde. Produktet er deklareret i samar-
bejde med Astma-Allergi Danmark og er din sikkerhed 
for at dine kære ikke blive udsat for allergifremkaldende 
og hudirriterende stoffer.

ORGANISKE LUGTE - ÆLDRE
Med alderen opstår der ofte flere udfordringer i hver-
dagen. Visse former for medicin kan påvirke svedpro-
duktionen (mere ildelugtende sved) og inkontinens 
(afføring/urin) afgiver lugt i tøjet. Samtidig bliver hu-
den svagere og mere sårbar overfor organisk/kemisk 
forurening.

Generne fra inkontinens medfører ofte, at man bliver 
socialt isoleret. Måske undgår man endda socialt sam-
vær, indkøb, rejser og lignende. Det er derfor vigtigt, at 
ældre får en ordentlig personlig hygiejne. Ikke mindst 
er det vigtigt at tøjet bliver helt fri for lugt efter vask.

Har urin- eller svedlugt sat sig fast i tøjet, efter at du har 
vasket det, kan OdorKlenz få det lugtfrit igen helt uden 
brug af hudirriterende duftstoffer og skrappe kemikalier.

JOBRELATEREDE LUGTE
Du er landmand, slagter, mekaniker eller arbejder i 
restaurations-branchen. Måske er du brandmand eller 
arbejder i en industri eller i et miljø efterlader lugt i 
dit tøj! Det kan være meget vanskeligt at få bugt med 
lugten ved at anvende almindelige vaskemidler, og selv 
stærkt parfumerede vaske- og skyllemidler eller andre 
kemiske væsker maskerer blot den generede lugt.

OdorKlenz løser dit problem engang for alle! Ved at 
tilsætte OdorKlenz dit sædvanlige vaskemiddel er dit 
problem løst, du oplever igen rent, friskt og lugtfrit ar-
bejdstøj. OdorKlenz unikke teknologi skelner ikke mel-
lem lugttyper, så uanset hvad dit tøj lugter af, så klarer 
OdorKlenz opgaven hver gang - og husk OdorKlenz bæ-
rer den Blå Krans og er deklareret i samarbejde med 
Astma Allergi Danmark.

Susan – November 22, 2018

I have tried many, many products over the last year 
to get rid of the smell of urine in my grandmother’s 
clothes. She, unfortunately, has incontinence issues 
and was very embarrassed by this. Her embarrass-
ment was made worse when her clothes would carry 
the smell no matter what I did. This is the first and only 
product that completely got rid of the smell! There is no 
smell from the product. No sticky residue. Just fresh 
smelling clothes!

K. Albeck – July 24, 2018

It works, yes it does! I’ve tried every laundry product 
out there to get rid of the various odors that come with 
children and animals, and while some others work at 
least some of the time, this is the first one i’ve found 
that completely eradicates all odors and doesn’t leave 
any powders or oils or “pleasant scent” of its own. Buy 
some! You’ll be happy with it. You might even be happy 
with me for telling you about it.
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