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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 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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CLEAN HAS 
NO ODOR
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Egnet for personer som lider av duft allergier 
og MCS (kjemisk miljøintoleranse)

TEKNOLOGI SOM FJERNER LUKT OG KJEMIKALIER I KLESVASKEN DIN

   Fjerner sterk organisk lukt som svette, 
urin, avføring og andre typer lukt og 
dufter fra dine vaskbare tekstiler.

   Nytt patentert high-tech produkt fra USA.

  Et produkt som faktisk fungerer!

   OdorKlenz er et luktfjerningsmiddel som 
brukes sammen med vanlig vaskemiddel.

  Fra bare 3 kroner per vask.

   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.

HVAD KAN ODORKLENZ GJØRE FOR DEG?
OdorKlenz Laundry Additive til klesvask er ikke et vaske-
middel, men et sikkert og effektivt additiv som fjerner 
sterke lukter og kjemi i vasketøyet som typiske vaske-
midler ikke kan fjerne.

OdorKlenz Laundry Additive er ideelt for personer med 
duftallergi; personer som lider av duft og kjemisk føl-
somhet (MCS, Multiple Chemical Sensitivity); for familier 
og personer som bevisst har valgt bort parfymeholdige 
vaskemidler, men gjerne vil ha muligheten til å fjerne 
sjenerende lukt fra vasketøyet; for alle som trener og 
aktive idrettsutøvere som helt vil unngå "gammel" svet-
telukt i sine syntetiske treningstekstiler; for stressede 
personer som plages av lukten av "kattepiss" i skjor-
ter, bluser osv. som skyldes stresshormonet kortisol; for 
eldre mennesker som plages med lukt i tekstiler som 
følge av inkontinens osv.; for mennesker hvor jobbre-
latert lukt i klær er et problem som f.eks. personer i 
restaurantbransjen, gårdbrukere osv. OdorKlenz ordner 
opp i alle dine luktgener i samtlige vaskbare klesplagg 
og tekstiler.

Teknologien nøytraliserer lukter i stedet for å maskere 
dem med duftstoffer, slik som er tilfellet med mange 
vaskemidler og andre additiver, og det gjør produktet 

 
ideelt for personer som er følsomme over for kjemi og 
duftstoffer.

Odorklenz Laundry Additive er en enkel metode til sik-
ker og rask fjerning av lukt- og duftstoffer for alle tek-
stiler som kan vaskes i vaskemaskin. Produktet hverken 
bleker eller misfarger, og kanskje enda viktigere, inne-
holder ikke produktet noen luktmaskerende midler eller 
ytterligere duftstoffer

– klesvasken din blir rett og slett kemi- og luktfri.

Fjerning av mugglukt i tøy var engang en vanskelig opp-
gave, men nå kan du på en sikker måte fjerne muggen 
lukt i klær og sengetøy uten bruk av sterke kjemikalier 
eller maskerende dufter. Tøy som har ligget i vaskemas-
kinen natten over og som ofte ender i sølekassen, kan 
nå reddes ved at du vasker det sammen med en dose 
OdorKlenz Laundry Additive.

OdorKlenz Laundry Additive til klesvask fjerner de sjene-
rende luktene og får tøyet til å dufte rent og luktfritt. På 
neste side finner du noen av de luktene som OdorKlenz 
Laundry Additive til klesvask kan nøytralisere og fjerne 
fra dine tekstiler.
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Fjerning av forurensende kjemikalier og lukter er et 
viktig område som har betydelig innvirkning på men-
neskers helse og livskvalitet. Vanlige produkter til fjer-
ning av lukt benytter en rekke forskjellige metoder, 
bl.a.: karbon, absorberingsmidler, enzymer, duftstoffer, 
talkum, natriumkarbonat mv. som har som formål å for-
søke å dempe eller maskere lukten.

Mange metoder har bare begrenset virkning og har ofte 
ingen evne til ekte luktfjerning og nøytralisering. Ofte 
kan de kjemiske kildene til forurensningen frigis tilbake 
til miljø og mennesker, og det er en vesentlig mangel 
ved mange av de vanligste luktbehandlingsproduktene.

Stoffene i OdorKlenz er miljøsikre og giftfrie nanokrys-
tallinske metalloksider som er vitenskapelig beskrevet 
som svært effektive "destruktive absorberende kjemi-
kalier". Når disse stoffene kommer i kontakt med ska-
delige luktfremkallende kjemiske stoffer, fanger metal-
loksidenes aktive punkter først opp kjemikaliet, deretter 
starter nøytraliseringsprosessen. 

Denne spesielle virkemåten er nødvendig for de mange 
typene med luktende kjemikalier som har en rekke for-
skjellige funksjonelle grupper. Metalloksidets økte over-
flateareal, dets unike struktur og ytre form, dets høye 
kjemiske reaktivitet og funksjonelle porøsitet bidrar alt 
sammen til den økte kjemiske absorberingen og de 
luktnøytraliserende egenskapene.

ODORKLENZ FJERNER FØLGENDE LUKTER I KLÆR/
TEKSTILER:

• Svette og kroppslukt

• Lukt av urin og avføring i klær/sengetøy

• Dyrelukt i klær etter kjæledyr, gris, mink osv.

• Lukt av borthengte klær eller møllkuler

• Lukten av kjemiske stoffer i klær

•  Mugglukt i klær som har vært etterlatt i  
vaskemaskinen i lengere tid

• Parfymeduft

• Lukt av mugg og muggsopp  

• Diesel og bensinlukt 

• Lukt etter brann- og røykskader generelt

•  Lukt etter tørrkoking, tørrsteking, protein-
brann (lukten av brent mat)

• Lukt etter brann med syntetiske materialer

• Lukt av matos

• Tobakkslukt

• Lukt av kloakkvann, avføring

Metoden er ikke begrenset til disse luktene og 
kan nøytralisere et bredt spekter av kjemi og 
lukt av forskjellig opprinnelse.

HVORDAN VIRKER ODORKLENZ?

OdorKlenz Laundry Additive absorberer og nøytraliserer alle lukter, 
samt duft og kjemi i vasketøyet.

Den nøytraliserte kjemien føres ut i avløpet med skyllevannet fra vaskemaskinen.

Ingen andre produkter på markedet tilbyr denne avanserte teknologien.

OdorKlenz Laundry Additive er utstyrt med Astma-Allergi Danmarks 
allergimerke »Den Blå Krans«.



5

Odorklenz Laundry Additive www.odorklenz.eu

Egnet for personer som lider av duft allergier 
og MCS (kjemisk miljøintoleranse)

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

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

Alle stoffer kan gi allergi. Men noen stoffer gir hyppige-
re 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 pro-
duktene:

• 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 aller-
gi, 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 KJØBE PRODUKTER MED DEN BLÅ KRANS?

Er ditt nåværende produkt for luktfjerning:

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

Det er OdorKlenz!
Vi tenker på deg og familien din
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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 Laundry Additive fjerner lukt, samt duft og 
kjemiske stoffer fra tekstilene dine – men er ikke et vas-
kemiddel. Du bør derfor bruke den med dit duftnøytra-
le 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 Laundry Additi-
ve 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 Laundry Additive fordeles under hovedvasken, 
IKKE under forvasken eller den siste skyllingen.

•  Ved vask av sterkt forurenset tøy er det en fordel 
å vaske klærne rasket mulig, og gjerne i mindre 
porsjoner (2-3 kg), fordi det reduserer forbruket av 
additivet.

BRUKSANVISNING – ANBEFALTE FREMGANGSMÅTER
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Egnet for personer som lider av duft allergier 
og MCS (kjemisk miljøintoleranse)

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 LAUNDRY ADDITIVE

8

Odorklenz Laundry Additive

Utviklingen av OdorKlenz-produktene er inspirert av per-
soner som lider av overfølsomhet for dufter og kjemi-
kalier, på engelsk "Multiple Chemical Sensitivity" også 
forkortet MCS.

Personer med MCS er spesielt følsomme overfor kjemis-
ke forurensningskilder i luften og tøyet, og får symp-
tomer fordi de blir eksponert for bestemte kjemikalier. 
 
Disse symptomene kan ha innvirkning på mange 
kroppsfunksjoner og de vanligste symptomene er:

• Hodepine

• Migrene

•  Kognitiv dysfunksjon (problemer med tenkning, 
hukommelse og konsentrasjon)

• Sykelig tretthet, utmattelse

• Følelsen av å være syk, influensa-følelse

• Svimmelhet

• Kvalme

•  Hud- og slimhinneproblemer, luftveisplager, 
øyeplager

• Urinveisinfeksjon

• Symptomer fra mage-tarm-kanalen

• Leddsmerter mv.

• Brystsmerter

En av de største utfordringene for MCS-pasienter er at 
de lever i en verden hvor skadelig kjemikalier og dufter 
er å bli funnet overalt. Derfor er det behov for effektive 
metoder or å redusere symptomene og øke livskvalite-
ten for denne gruppen av mennesker.

TYPER KJEMIKALIER
OdorKlenz-produktene er effektive mot mange forskjel-
lige typer kjemikalier som f.eks.:

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

For personer med MCS er mange kjemikalier og stoffer 
med sterk duft de hyppigste utløserne av deres sympto-
mer og inkluderer:

•  Parfyme  •  Rengjøringsmidler
•  Pesticider  •  Sigarettrøyk
og mange flere...

OdorKlenz-produktene er utviklet for å absorbere og 
nøytralisere disse kjemikalietypene og duftstoffer sam-
tidig med at produktene ikke frigir annen kjemi som 
kan utløse nye symptomer.

INSPIRERTE AV PERSONER SOM LIDER AV KJEMISK MILJØINTOLERANSE (MCS)

FORSKJELLEN PÅ KJEMISK MILJØINTOLERANSE (MCS) OG ALLERGI

ALLERGI kan måles ved blodprøve og prikktest (huden).

KJEMISK MILJØINTOLERANSE (MCS) kan ikke måles,  
man har bare den enkeltes erfaringer å forholde seg til.

OVERFØLSOMHET brukes om både allergi og kjemisk 
miljøintoleranse.
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Egnet for personer som lider av duft allergier 
og MCS (kjemisk miljøintoleranse)

Det virker kjempebra!
Helle, Sønderborg - MCS pasient

Parfymeallergiker (hudkontakt og inhalering) 
Diagnostisert "alvorlig MCS" i 2013

"For omtrent et år siden ble jeg 
spurt om jeg ville teste OdorKlenz, 
og det ville jeg selvfølgelig gjerne. 
Bare tenk deg at det finnes et mid-
del som kan gjøre hverdagen litt 
enklere.

Det er et middel som, for meg, har 
virket kjempebra. Jeg må riktig 
nok tilsette en høyere dose enn 
det som anbefales.

Jeg bruker OdorKlenz i følgende si-
tuasjoner:

•  Alle nye klær vaskes med et 
duftnøytralt vaskemiddel tilsatt 
OdorKlenz. Dette fjerner både 
parfymeduft og duft av kjemika-
lier som finnes i nye klær.

•  Når jeg har vært på et eller an-
net arrangement, er det ikke til 
å unngå at det sitter parfyme i 
klær og jakke, så da vaskes det 
med tilsetning av OdorKlenz for å 
fjerne det som gjør meg syk.

•  Når jeg er på reise, har jeg med 
meg OdorKlenz, fordi det både 
fjerner parfymen fra klærne, 
men også fra en vaskemaskin 
hvor det normalt blir brukt parfy-
mert vaskemiddel/skyllemiddel.

•  Når min venninne fra England 
kommer på besøk, settes kof-
ferten hennes utenfor og alle 
klærne hennes vaskes med upar-

fymert vaskemiddel tilsatt Odor-
Klenz. Da får vi en god ferie uten 
at alle MCS- og allergisymptome-
ne aktiveres. 

•  Når jeg kjøper brukte klær – noe 
jeg på et tidspunkt sluttet med 
fordi jeg ikke klarte å vaske ut 
parfymen selv etter 8-10 gangers 
vask, ja – så er det ikke et pro-
blem lenger, for nå tilsetter jeg 
bare OdorKlenz. I helt ekstreme 
tilfeller kan jeg bli nødt til å vas-
ke det to ganger, men det er vel-
dig sjeldent.

•  Har vi brent bål eller brukt gril-
len, henger lukten i klærne og er 
vanskelig å få ut – men det klarer 
OdorKlenz.

Min datter har også testet det. 
Hennes mann er traktormekaniker 
og i brannmann på fritiden. Det har 
vært umulig å vaske olje-, røyk- og 
svettelukt ut av klærne hans. Før-
ste gang måtte hun vaske klærne 
hans to ganger tilsatt OdorKlenz, 
for å få ut lukten av olje, røyk og 
svette av klærne. Men deretter 
bare én gang.

OdorKlenz har gjort min hverdag 
mye enklere, og jeg kan varmt 
anbefale produktet til andre med 
MCS og parfymeallergi. Men som 
dere skjønner, kan en brannmann 
eller mekaniker også ha stor nytte 
av produktet."
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Luktmolekylene i klærne våre er ikke vannoppløselige. Når du vasker med vanlig vaskemiddel og vaskepulver, 
innkapsles bare den gamle lukten - den forsvinner ikke. Når kroppen senere varmer opp klærne igjen, brister kaps-
lene og den vonde lukten kommer tilbake. Konsekvensen blir at klærne ikke føles friske og behagelige. OdorKlenz 
Laundry bryter ned luktmolekylene i klærne og etterlater dem helt uten lukt og kjemi.

SPORT / STRESS - SVETTELUKT
Når du trener eller beveger deg rundt i varmen, produ-
serer kroppen din svette. Svette er kroppens måte å re-
gulere temperaturen på. Når svetten møter bakteriene 
på overflaten av huden din, produserer det en lukt.

Når du er stresset, produserer kroppen hormoner som 
adrenalin og kortisol. Ikke bare lukter stressrelatert 
svette verre enn vanlig svette, men kroppen din pro-
duserer også mer svette i stressende situasjoner. Under 
stress frigjør armhulene dine gjennomsnittlig 30 ganger 
mer svette enn ved hvile. Kortisolhormonet kan rett og 
slett få svetten din til å lukte som "kattepiss".

Tradisjonelle vaskemidler er ikke beregnet på å fjerne 
gjenstridige lukter som svette- og kroppslukt, men mas-
kerer dem med duft og parfyme.

OdorKlenz nøytraliserer og fjerner gjenstridig svette- og 
kroppslukt i treningstøyet ditt. Skånsom nok til å bru-
ke på DRI-Fit-klær og yogabukser, men kraftig nok til å 
fjerne luktkilden uten bruk av maskeringsmidler eller 
giftige kjemikalier.

KJEMIKALIER OG DUFTER
Personer med MCS er spesielt følsomme overfor kjemis-
ke forurensningskilder i luften og tøyet, og får symp-
tomer fordi de blir eksponert for bestemte kjemikalier.

Jeans er klesplagg som er proppfulle av kjemikalier og 
bør absolutt ikke brukes før vask. I hvert eneste trinn i 
produksjonsprosessen av jeans brukes en eller annen 
form for kjemikalie. Noen av de kjemikaliene som bru-
kes i prosessen omfatter akryl, kaustisk soda, syntetiske 
fargestoffer, ammoniakk, polyvinylalkohol (PVA), syre 
og formaldehyd.

De kjemikaliene som finnes i jeans og andre tekstiler 

absorberes gjennom huden, selv om du ikke svetter i 
klærne eller går ut i regnet, og selv om du ikke kan se 
det – så skjer det. Det betyr at de giftstoffene som er 
brukt under produksjonen av jeansene dine – ender i 
blodomløpet ditt.

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

MUGG- OG MUGGSOPPLUKT I TØY/TEKSTILER
Har du noen gang glemt vasketøyet i vaskemaskinen 
natten over? Dette er en veldig vanlig, men illeluktende 
feil, som kan føre til muggsopplukt i tøyet ditt. Spesielt 
kan håndklær ofte lukte stinkende hvis de ikke tørker 
fort nok. Tøy og tekstiler kan begynne å lukte muggent 
på grunn av fuktig oppbevaring, gjenbruk eller til og 
med urene vaskemaskiner. 

Muggsopplukt i tekstiler kan være vanskelig å bli kvitt, 
men du er ikke hjelpeløs i kampen hvis du bruker de 
riktige produktene. Styr unna produkter med duftstoffer 
og andre kraftige kjemikalier for å fjerne lukten. Tilsett 
OdorKlenz additivet vaskemiddelet til klesvasken og 
kjør en full syklus. Additivet angriper muggsopplukten 
og tøyet ditt vil lukte rent og være luktfritt.

FORSKJELLIGE LUKTPROBLEMER

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

RØYK OG TOBAKK
Allerede lenge etter at røyken er borte, sitter lukten 
fortsatt i. Den gjennomtrengende lukten klamrer seg til 
tekstiler og tøy. Det er noe med røyk som gjør det til en 
ekstra vanskelig lukt å fjerne. Det siver inn i teppefibre, 
tøy, polstringer og til og med gipsvegger.

I motsetning til tradisjonelle vaske- og skyllemidler som 
er avhengige av å maskere luktene, virker OdorKlenz 
additivet ved å finne den kjemiske lukten i røyk- og to-
bakkslukt og nøytralisere den ved kilden. Røykpartikler 
er så små at de har en tendens til å klebe seg sterkere 
til tekstiler og tøy enn gjennomsnittlige lukter. Odor-
Klenz additiv er allsidig nok til å fjerne selv de sterkeste 
lukter helt, og likevel mild nok til å kunne brukes på alle 
vaskbare tekstiler.

ORGANISK LUKT - DYR
"Rent og velduftende" er ikke det første man tenker på 
når man skal beskrive et hjem med hund, katt eller an-
dre pelskledde kjæledyr, og ærlig talt kan de logrende 
og langhårede vennene etterlate en kraftig lukt som 
nærmest ødelegger atmosfæren i hjemmet!

Men det er fullt mulig å ha både hund, katt og andre 
pelsdyr og samtidig bevare et frisk og rent hjem, men 
det krever litt innsats. Nøkkelen til et luktfritt hjem er 
nemlig å eliminere luktkildene helt! Vask derfor de tek-
stilene (tepper, puter osv.) som pelsdyrene dine er i be-
røring med, i OdorKlenz.

ORGANISK LUKT - BARN
Som småbarnsfamilie vet du at barnas klær og tekstiler 
blir utsatt for litt av hvert. Matrester, gulp, urin, oppkast, 
avføring osv. Hittil har det bare vært mulig å bli kvitt 
lukten ved å bruke duftstoffer eller sterke kjemikalier.

OdorKlenz fjerner alle luktene i klærne dine på en skån-
som og naturlig måte. Produktet er deklarert i samar-
beid med Astma-Allergi Danmark, og er din sikkerhet 

for at dine kjære ikke skal bli utsatt for allergifremkal-
lende og hudirriterende stoffer.

ORGANISK LUKT - ELDRE
Med alderen oppstår det ofte flere utfordringer i hverda-
gen. Enkelte medisiner kan påvirke svetteproduksjonen 
(mer illeluktende svette), inkontinens (avføring/urin) 
setter lukt i klærne, og huden blir svakere og mer sårbar 
overfor organisk/kjemisk forurensning.

Plagene fra inkontinens medfører ofte at man blir sosi-
alt isolert. Man unngår f.eks. vanlig sosialt samvær, tu-
rer i butikken, reiser og lignende, fordi man er redd for 
at andre skal oppfatte deg som illeluktende. Det er der-
for viktig at eldre får skikkelig personlig hygiene. Ikke 
minst er det viktig at klærne blir helt luktfrie etter vask.

Hvis urin- eller svettelukt har satt seg i klærne etter at 
de er vasket, kan OdorKlenz få det luktfritt igjen helt 
uten bruk av hudirriterende duftstoffer og sterke kje-
mikalier.

JOBBRELATERT LUKT
Du er gårdbruker, slakter, mekaniker eller jobber i ser-
veringsbransjen. Kanskje er du brannmann eller jobber 
i industrien eller i et miljø som etterlater lukt i klær-
ne dine! Det kan være veldig vanskelig å få bukt med 
lukten ved å bruke vanlige vaskemidler, og selv sterkt 
parfymerte vaske- og skyllemidler eller andre kjemiske 
væsker maskerer bare den sjenerende lukten?

OdorKlenz løser dette problemet en gang for alle! Ved 
å tilsette OdorKlenz sammen med ditt vanlige vaske-
middel er problemet løst. Du vil igjen få rent, friskt og 
luktfritt arbeidstøy. OdorKlenz' unike teknologi skjelner 
ikke mellom forskjellige lukter, så uansett hva som får 
klærne dine til å lukte, så fikser OdorKlenz oppgaven 
hver gang - og husk, OdorKlenz bærer den Blå Krans og 
er deklarert i samarbeid 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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OdorKlenz Laundry Additive benyttes med suksess for utallige oppgaver
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