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Nytt banbrytande miljö- och användarvänligt additiv för klädtvätt. Tar bort starka 
organiska lukter, doftämnen och kemikalier genom att absorbera och neutralisera dem. 

OdorKlenz Laundry Additive är fritt från parfymämnen och ger luktneutrala resultat. 
Produkter med Den Blå Krans från Astma-Allergi Danmark har gått igenom en riskbedömning 

och gör att du kan känna dig trygg med att risken för allergi ska vara minimal.
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Lämplig för personer som lider av doftallergi  
och MCS (lukt och kemisk känslighet)

TEKNIK SOM TAR BORT LUKT OCH KEMIKALIER I DIN TVÄTT

   Tar bort starka organiska lukter såsom 
svett, urin, avföring och landra typer av 
lukt från dina tvättbara textilier.

   Ny patenterad högteknologisk produkt 
från USA.

  En produkt som faktiskt fungerar!

   OdorKlenz är ett luktborttagningsmedel 
som används tillsammans med ditt 
vanliga tvättmedel.

  Från endast 3 kr. per tvätt.

   Säker att använda för dig och din familj.

   Deklarerat i samarbete med 
Astma-Allergi Danmark.

   Lämplig för personer som är känsliga mot 
kemi och dofter.

   Ta bort alla lukter och kemiska ämnen 
fra dina tvättbara textilier.

   Inga parfym eller starka kemikalier.

VAD KAN ODORKLENZ GÖRA FÖR DIG?
OdorKlenz Laundry Additive för klädtvätt är inte ett 
tvättmedel, men ett säkert och effektivt additiv som tar 
bort starka lukter i tvätten som vanliga tvättmedel inte 
kan ta bort.

OdorKlenz Laundry Additive är perfekt för personer med 
doft allergi; personer som lider av lukt och kemisk käns-
lighet (MCS, Multiple Chemical Sensitivity); för familjer 
och personer som medvetet har valt bort parfymerande 
tvättmedel, men som vill ha möjlighet att ta bort irrite-
rande lukt från tvätten; för idrottare som vill vara helt 
fria från "gammal" svettlukt i sina syntetiska sportvävar; 
för stressade personer som lider av lukten av "katturin" 
i skjortor, blusar osv. som är orsakad av stresshormonet 
kortisol; för äldre som lider av lukt i textilier bl.a. på 
grund av inkontinens; för personer där arbetsrelaterad 
lukt i kläder är ett problem, tex. för personer inom ca-
teringbranschen, bönder osv. OdorKlenz tar fullständig 
kontroll över alla dina lukter i alla tvättbara kläder och 
textilier.

Tekniken neutraliserar lukter i stället för att maskera 
dem med dofter, som många tvättmedel och andra ad-
ditiv gör, vilket gör produkten perfekt för personer som 
är känsliga mot kemi och dofter.

OdorKlenz Laundry Additive är en enkel metod för att 
säkert och snabbt ta bort lukt- och doftämnen från alla 
textilier som går att tvätta i maskin. Produkten varken 
bleker eller missfärgar, och det viktigaste är att produk-
ten inte innehåller några luktmaskerande medel eller 
ytterligare doftämnen

– din tvätt blir således fri från kemi och lukt.

Att få bort lukt i kläder var en gång i tiden en svår upp-
gift, men nu kan du på ett säkert sätt ta bort mögellukt 
från kläder och sängkläder utan att använda tuffa ke-
mikalier eller maskerande dofter. Kläder som lämnats i 
tvättmaskinen över natten och som ofta hamnar i sop-
tunnan, går numera att rädda genom att du tvättar det 
tillsammans med en dos OdorKlenz Laundry Additive.

OdorKlenz Laundry Additive för klädtvätt kan användas 
för att ta bort de obehagliga lukterna och får kläderna 
att lukta rent och luktfritt. På nästa sida hittar du några 
av de lukter som OdorKlenz Laundry Additive för kläd-
tvätt kan neutralisera och ta bort från dina textilier.
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Att få bort förorenande kemikalier och lukt är ett viktigt 
område som har stor inverkan på människors hälsa och 
livskvalitet. Vanliga produkter för att få bort lukt använ-
der en rad olika tekniker, däribland: kol, absorberings-
medel, enzymer, doftämnen, talk, natriumkarbonat osv. 
i syfte att försöka dämpa eller maskera lukten.

Många tekniker fungerar bara i begränsad omfattning 
och har ofta ingen äkta förmåga att ta bort lukt och 
neutralisera den. Ofta kan de kemiska föroreningskäl-
lorna frigöras både till miljö och människor, vilket är en 
betydande brist i många av de vanligaste luktbehand-
lingsprodukterna.

Ämnena i OdorKlenz är säkra för miljön och de nanokris-
tallina metalloxiderna är inte giftiga. De beskrivs veten-
skapligt som mycket effektiva "nedbrytande absorbe-
rande kemikalier". När dessa material kommer i kontakt 
med skadliga luktframkallande kemikalier, fångar me-
talloxidernas aktiva områden först kemikalierna, däref-
ter påbörjas neutraliseringsprocessen.

Denna speciella funktion är nödvändig för många typer 
av luktande kemikalier som har en rad olika funktionel-
la grupper. Metalloxidernas ökande ytarea, deras unika 
struktur och yttre form, deras höga kemiska reaktivitet 
och funktionella porositet bidrar alltsammans till den 
ökade kemiska absorberingen och de luktneutraliseran-
de egenskaperna.

ODORKLENZ TAR BORT FÖLJANDE LUKTER I TEXTI-
LIER:

• Svett och kroppslukt

• Lukt från urin og fekalier i kläder/sängkläder

• Lukt från djur (husdjur, gris, mink osv.)

• Lukt från unkna kläder eller malkulor

• Lukt från kemikalier i kläder

•  Mögellukt i kläder som har lämnats i tvätt-
maskinen en längre tid

• Parfymdoft

• Diesel och bensinlukt

• Lukt från mögel och mögelsvampar  

• Lukt efter allmänna brand- och rökskador

•  Lukt efter torrkokning, torrstekning, protein-
brand (lukten från bränd mat)

• Lukt efter brand i syntetiska material

• Lukt från matos

• Lukt från tobak

• Lukt från kloakvatten, fekalier

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

HUR FUNGERAR ODORKLENZ?

OdorKlenz Laundry Additive absorberar och neutraliserar alla lukter, 
såväl som doft och kemiska ämnen i din tvätt.

De neutraliserade kemikalierna förs ut i avloppet 
med sköljvattnet från din tvättmaskin.

Inga andra produkter på marknaden erbjuder denna avancerade teknik.

OdorKlenz Laundry Additive har Astma-Allergi Danmarks 
allergimärke »Den blå kransen«.
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Lämplig för personer som lider av doftallergi  
och MCS (lukt och kemisk känslighet)

Om du vill förebygga allergi, är det lämpligt att köpa 
produkter deklarerade i samarbete med Astma-Allergi 
Danmark.

Den Blå Krans gör det enklare att minimera risken för 
kontaktallergi.

Alla ämnen kan ge allergi. Men en del ämnen ger oftare 
allergi än andra. Astma-Allergi Danmark ställer krav om 
att ämnen, som har gett allergi hos flera personer, inte 
finns i produkterna från Den Blå Krans.

Det innebär bl.a. att följande ämnen inte får användas 
i produkterna:

• Parfym – både naturliga och syntetiska
•  Tillsatser av formaldehyd och kemiska föreningar som 

avger formaldehyd
• Kathon, MI och MCI
• Kolofonium

För att värdera produkten har Astma-Allergi Danmark 
fått full insikt om de använda innehållsämnen, och på 
så vis är det enklare för dig att skydda dig själv och din 
familj, när det gäller allergi.
Du kan läsa mer om Den Blå Krans här:
www.denblaakrans.dk

ARV OCH MILJÖ
En del personer är ärftligt disponerade för att utveckla 
allergi, och de befinner i särskild risk.

Men när det gäller kontaktallergi, har inte arv så stor 
betydelse. De ämnen, du möter i din vardag, riskerar 
du att utveckla allergi för. Det gäller därmed att man 
försöker undvika ämnen i t.ex. dina kläder, om du vill 
förebygga kontaktallergi.

Då parfym är en av de stora bovarna, är det en stor 
fördel för alla – speciellt barn – att undvika parfymerade 
produkter.

Ju mer du utsätts för ett ämne, desto större är risken att 
du utvecklar allergi. Och det betyder större risk för dig, 
vad du rent faktisk utsätter dig själv för, än om du på 
grund av arv befinner dig i särskild risk.

DU KAN FÖREBYGGA KONTAKTALLERGI
Kontaktallergi är den enda allergin, som kan förebyg-
gas. Därför finns det en poäng att använda OdorKlenz 
för att ta bort onödiga kemikalier från din tvätt.

DEN BLÅ KRANS
Ett ideellt allergimärke

VARFÖR SKA MAN KÖPA PRODUKTER FRÅN DEN BLÅ KRANS?

Är din nuvarande luktborttagningsprodukt i textilier:

• miljövänlig?     • parfymfri?     • baserad på naturliga ingredienser? 
• deklarerat i samarbete med Astma-Allergi Danmark?

Det är OdorKlenz!
Vi tänker på dig och din familj
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Med tanke på de olika typerna av tvättmaskiner och 
inställningsmöjligheter som finns vid klädtvätt, har vi 
utarbetat en bruksanvisning och några tips på hur du 
säkerställer att produkten fungerar som förväntat.

OdorKlenz Laundry Additive tar bort lukt, såväl som doft 
och kemiska ämnen från dina textilier – men är inte 
ett tvättmedel. Du bör därför använda den med doft-
fritt tvättmedel, vilket säkerställer att fläck och synlig 
smuts tas bort från tvätten. Var medveten om att när 
du använder tvättmedel med doft ökar konsumtionen 
av OdorKlenz eftersom additivet kommer att använda 
energi för att ta bort doften från tvättmedlet.

Läs alla bruksanvisningar till produkterna och följ dem 
så noggrant som möjligt. Bruksanvisningarna följer här 
nedan:

Skaka grundligt varje gång före användning. Tillsätt 
additivet tillsammans med ditt vanliga tvättmedel för 
att ta bort lukten ur tvätten. För bästa resultat används 
varmt vatten. Håll dunken försluten när den inte an-
vänds, för att bibehålla produktens effektivitet.

Vid front-/toppmatade tvättmaskiner ska additivet till-
sättas tillsammans med ditt tvättmedel i tvättmedels-
facket.

Klädtvätt OdorKlenz

2 kg 30 ml

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Den är säker att använda på bomull, delikat lingeri, ny-
lon, polyester, spandex, tvättbara spetsar, rayon och ull, 
och alla andra tvättbara textilier.

Inte avsett för användning på kläder som bara ska kem-
tvättas, eller på läder, satin, silke eller mocka.

Produkten är säker för miljön och tillverkad av paten-
terade material. Den är säker att använda i alla slags 
tvättmaskiner.

För att additivet i ska fungera bäst, ska det komma i 
kontakt med den problematiska luktkällan.

Här kommer extra förslag och tips som kan användas 
för att främja kontakten mellan produkten och den pro-
blematiska luktkällan/kemiska källan under tvätten.

UNDVIK ATT ANVÄNDA:

•  Program med förtvätt eller försköljning. 
Undvik att använda program med förtvätt eller förskölj-
ning. Om din maskin har dessa programtyper och du har 
hällt i additivet i tvättmaskinen, kommer det sannolikt 
att avlägsnas från tvätten innan det har haft tid att på-
verka luktkällan.

•  Om additivet vikts in i textilier.
Undvik situationer där additivet inte kan röra sig fritt i 
tvätten. Eftersom additivet inte uppför sig som ett tvätt-
medel, ska det kunna röra sig fritt inuti tvättmaskinen 
för att komma i kontakt med den problematiska lukt-
källan.

•  Överfull med tvätt.
Om tvättmaskinen är överfull, får additivet svårt att ar-
beta som det ska. Mängden smuts kan vara för hög i 
förhållande till den rekommenderade doseringen, och 
additivet kanske inte klarar att fullständigt komma i 
kontakt med samtliga luktkällor i tvätten.

•  Får inte användas tillsammans med blekmedel, 
ättika eller andra tillsatsämnen.

FÖR BÄSTA RESULTAT:

•  Använd tvättprogram med normala varvtal (ull/
fintvätt har t.ex. reducerade varvtal).

•  Använd varmt vatten i stället för kallt vatten. Idealt 
vid 30-90°C.

• Gör en extra sköljning efter en avslutad tvättcykel.

•  Om din tvättmaskin fördelar tvättmedel vid bestämda  
tidpunkter under tvätten, ska du se till att additivet 
fördelas under huvudtvätten, INTE under förtvätten 
eller den sista sköljningen.

•  Vid tvättning av kraftigt förorenade kläder är det 
fördelaktigt att tvätta kläderna så snart som möjligt, 
och helst i mindre portioner (2-3 kg), eftersom detta 
minskar förbrukningen av additiv.

BRUKSANVISNING – REKOMMENDERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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Lämplig för personer som lider av doftallergi  
och MCS (lukt och kemisk känslighet)

OdorKlenz produkter innehåller en blandning av mil-
jövänliga metalloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), 
magnesiumhydroxid (Mg(OH)2), zinkoxid (ZnO) och  
titandioxid (TiO2).

OdorKlenz unika tillverkningsprocess leder till material 
som har förmågan att neutralisera ett brett spektrum 
av kemikalier, men har samtidigt de miljö- och använ-
darvänliga  egenskaper som kännetecknar jordens mi-
neraler.

Dessa produkter är mångsidiga och pålitliga när det gäl-
ler att ta bort svårlösta lukter och kemi, och de är sam-
tidigt säkra för användning i hemmet för människor och 
husdjur.

I vissa fall är det en bra idé att blötlägga sin tvätt eller 
andra tvättartiklar före tvätt. Det kan vara bra att göra, 
för att få bort den värsta lukten, och dessutom hindrar 
det den värsta smutsen från att hamna i din tvättma-
skin.

Här kommer våra rekommendationer för hur du blötläg-
ger tvätten, innan du tvättar den i tvättmaskinen:

•  Välj ut en hink eller behållare som lämpar sig för de 
artiklar du vill blötlägga i Laundry Additive (tvätten 
ska kunna flyta fritt).  

•  Fyll upp den tomma behållaren med tillräckligt myck-
et varmt vatten, så att vattnet täcker tvättartiklarna 
helt. (Placera inte kläder ännu).  

•  Sedan tillsätter du additivet (60-120 ml). Rör om kraf-
tigt för att blanda ut additiv med vattnet.  

• Lägg i tvätten som du vill blötlägga.

•  Låt tvättartiklarna ligga i blöt, i minst 30 minuter (ju 
längre tid, desto bättre resultat). Rör om för att blanda 
ut additivet med vattnet, om det ser ut som att addi-
tivet har lagt sig på botten.

•  När blötläggningen är klar, plockar du upp tvättartik-
larna och lägger dem i tvättmaskinen. Följ dina vanli-
ga tvättråd enligt rekommendationerna på dina tvätt-
artiklar. Du behöver inte tvätta med additivet igen.

FÖR BÄSTA RESULTAT:

•  Rör om då och då under blötläggningen för ett bättre 
resultat.

•  Använd varmt vatten istället för kallt vatten under 
blötläggningen och i tvättmaskinen.

•   Ställ in din tvättmaskin till att skölja extra noga mot 
slutet av tvättcykeln.

UNDVIK ATT:

•  Överfyll inte blötläggningsbehållaren. Om du över-
fyller behållaren, blir det svårt för additivet att verka 
som det ska. Mängden smuts och dålig lukt kan vara 
så stor, att additivet och dess rekommenderade dos, 
inte kan skapa tillräcklig fysisk kontakt med alla källor 
till dålig lukt.

•  Använd inte i kombination med blekmedel, vinäger 
eller andra tillsatser. Detta motverkar additivets funk-
tion.

BLÖTLÄGGNING – REKOMMENDERAS FÖR STARKA LUKTER

VILKA VERKSAMMA ÄMNEN INNEHÅLLER ODORKLENZ?
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Utvecklingen av OdorKlenz-produkterna inspirerades av 
personer som lider av doft- och kemikalieöverkänslig-
het, på engelska "Multiple Chemical Sensitivity", som 
förkortas MCS.

Personer med MCS är särskilt känsliga för kemiska för-
oreningskällor i luften och kläderna och får symtom när 
de exponeras för vissa kemikalier.

Dessa symtom kan påverka många kroppsfunktioner 
och de vanligaste symtomen är:

• Huvudvärk

• Migrän

•  Kognitiv dysfunktion 
(problem att tänka, minnas och koncentrera sig)

• Sjuklig trötthet, utmattning

• Sjukdomskänsla, som influensa

• Yrsel

• Illamående

•  Problem med hud och slemhinnor, obehag i luftvägar 
och ögon

• Urinvägsinfektion

• Symtom från mag-tarm-kanalen

• Ledvärk

• Bröstsmärtor

En av de största utmaningarna för MCS-patienter är att 
de lever i en värld där skadliga kemikalier och dofter 
finns överallt.

Därför behövs effektiva metoder för att minska sym-
tomen och öka livskvaliteten för denna grupp av 
människor.

TYPER AV KEMIKALIER
OdorKlenz-produkterna är effektiva mot många olika ty-
per av kemikalier, som:

•  Ester   •  Terpen
•  Aromater  •  Aminer
•  Alkoholer  •  Aldehyder
•  Ketoner  •  Tioler

För personer med MCS är många kemikalier och ämnen 
med stark doft det som oftast utlöser deras symtom och 
de inbegriper:

•  Parfymer  •  Rengöringsmedel
•  Pesticider  •  Cigarettrök
och många fler...

OdorKlenz-produkterna är utformade för att absorbera 
och neutralisera dessa typer av kemikalier och doftäm-
nen, samtidigt som produkterna inte avger några andra 
kemikalier som kan utlösa nya symtom.

SKILLNAD MELLAN DOFT- OCH KEMIKALIEÖVERKÄNS- 
LIGHET (MCS) OCH ALLERGI

ALLERGI går att fastställa med blodprov och pricktest (huden).

DOFT- OCH KEMIKALIEÖVERKÄNSLIGHET (MCS) går inte att fastställa 
– man kan bara förhålla sig till den enskildes erfarenheter.

ÖVERKÄNSLIGHET används både om allergi  
och kemikalieöverkänslighet.

INSPIRERAT AV PERSONER SOM LIDER AV MCS, DOFT- OCH KEMIKALIEÖVERKÄNSLIGHET
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Lämplig för personer som lider av doftallergi  
och MCS (lukt och kemisk känslighet)

Det fungerar superbra!
Helle, Danmark - MCS patient

Parfymallergi (hudkontakt och inandning) 
Diagnostiserad "MCS av svår grad" under 2013

"För drygt ett år sedan blev jag till-
frågad om att testa OdorKlenz vilket 
jag givetvis ville. Försök att tänka 
om det kan finnas ett medel som 
kan göra vardagen enklare.

Det är ett sätt som, för mig, verkade 
superbra. Men Jag måste använda 
en högre dos än vad som rekom-
menderas.

Jag använder OdorKlenz i följande 
situationer:

•  Alla nya kläder tvättas med ett 
oparfymerad tvättmedel som kom-
pletteras med OdorKlenz. Detta tar 
bort både doftämnen och kemiska 
fetter som finns i nya kläder.

•  Om jag har varit på en händelse 
där det inte kan undvikas att det 
hamnar parfymer i kläder och jack-
or, tvätta med OdorKlenz och borta 
är de kemikalier som gör mig sjuk.

•  När jag reser tar jag med mig 
OdorKlenz, eftersom att det både 
tar bort parfymen från kläderna, 
men också från en tvättmaskin där 
vanligtvis parfymerat tvättmedel/
tygmjukmedel används.

•  Om min flickvän kommer från Eng-
land är hennes resväska placerad 
utanför, och så tvättas alla hennes 
kläder med oparfymerad tvättme-
del tillsatt med OdorKlenz. Då får 

vi en bra semester utan att alla 
MCS och allergisymtom blir aktiva. 

•  När jag köper begagnade kläder 
- vilket jag slutade med på en 
gång eftersom att jag inte kunde 
tvätta bort dålig lukt även efter 
8-10 gångers tvätt - Detta är inte 
längre något problem, för nu an-
vänder jag bara OdorKlenz. Om det 
är starkt kontaminerat måste jag 
tvätta det två gånger, men det är 
väldigt sällsynt.

•  Om vi har haft en brasa eller gril-
lat, stannar lukten i kläderna och 
är svår att få ut - men det kommer 
OdorKlenz att klara av.

Min dotter har också testat det. Hen-
nes man är traktormekaniker och 
brandman. Det har varit omöjligt att 
tvätta olja, rök och svettlukter från 
hans kläder. Första gången var hon 
tvungen att tvätta sina kläder två 
gånger med OdorKlenz för att få bort 
olja, rök, och svettlukt ur kläder-
na. Men därefter räckte det med en 
gång.

OdorKlenz har gjort mitt liv mindre 
komplicerat och jag kan starkt re-
kommendera produkten till andra 
med MCS och parfymallergi. Men 
som du kan se kan en brandman el-
ler mekaniker också dra stor nytta 
av produkten."
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Luktmolekylerna i våra kläder är inte vattenlösliga. När du tvättar med vanligt tvättmedel den gamla lukten just - 
den försvinner inte. När kroppen senare värmer upp kläderna kommer den dåliga lukten att återkomma igen. Kon-
sekvensen är att kläderna inte känns fräscha och bekväma. OdorKlenz Laundry bryter ner luktmolekylerna i kläderna 
och lämnar kläderna utan lukt och kemi.

SPORT / STRESS - SVETTLUKT
När du tränar eller är i rörelse i värme eller i solen, pro-
ducerar din kropp svett. Svett är kroppens sätt att reg-
lera temperaturen på. När svett möter bakterier på din 
huds yta, skapas en lukt.

När du är stressad producerar kroppen hormoner som 
adrenalin och kortisol. Stressrelaterad svett luktar inte 
bara värre än vanlig svett, och kroppen utsöndrar även 
mer svett i stressiga situationer. Under stress frigör dina 
armhålor i genomsnitt 30 gånger mer svett än under 
vila. Kortisolhormonet kan till och med orsaka att din 
svett luktar "katturin".

Traditionella tvättmedel är inte utformade för att ta bort 
de envisa lukterna som svett och kroppslukt, utan mas-
kerar dem istället med doft och parfym.

Om svettlukten har fastnat i kläderna när du har tvättat 
dem kan OdorKlenz Laundry få kläderna luktfria igen. 
Den är skonsam nog att brukas på DRI-Fit kläder och 
yogabyxor, samtidigt som den är tillräckligt stark för att 
avlägsna luktkällan utan att använda maskeringsmedel 
eller giftiga kemikalier.

KEMIKALIER OCH DOFTER
Personer med MCS är särskilt känsliga för kemiska för-
oreningskällor i luften och kläderna och får symtom när 
de exponeras för vissa kemikalier.

Jeans är ett klädesplagg, som är proppfyllt med kemi-
kalier och bör absolut inte användas före tvätt. Under 
varje steg i tillverkningsprocessen av jeans används en 
slags kemikalie. Några av de kemikalierna som används 
i processen omfattar akryl, kaustisk soda, syntetiska 
färgämnen, ammoniak, polyvinylalkohol (PVA), syra 
och formaldehyd. Dina kläder kan vara så proppfyllda 

med kemikalier att de bokstavligt talat kan göra dig 
sjuk. Kläder med formaldehyd, antingen i textil eller 
som ytbehandling, kan orsaka reaktioner såsom svåra 
utslag, näsblod, spruckna och svullna läppar eller hälso-
problem som astma, ödem och till och med skador på 
det centrala nervsystemet.

Med OdorKlenz Laundry Additiv kan du skonsamt och 
säkert ta bort kemikalie och doftämnen från kläder och 
sängkläder utan att använda hälsofarliga kemikalier.

MÖGEL OCH KULMÖGEL I KLÄDER/TEXTILER
Har du någonsin glömt din tvätt i tvättmaskinen över 
natten? Detta är ett väldigt vanligt, men illaluktande fel, 
som kan leda till kulmögellukt i dina kläder. Speciellt 
handdukar kan få en unken doft om de inte torkar till-
räckligt snabbt. Kläder och textiler kan börja att lukta 
mögligt på grund av fuktig förvaring återbruk eller end-
da smutsiga tvättmaskiner. 

Kulmögellukt i textiler kan vara svårt att bli av med, 
men det finns hjälp att få, om du använder de rätta pro-
dukterna. Håll dig borta från produkter med doftämnen 
och andra starka kemikalier för att ta bort lukten. Häll i 
OdorKlenz tillsammans med ditt tvättmedel i din tvätt 
och kör en hel cykel. Additivet angriper kulmögellukten 
och dina kläder kommer att lukta rent och vara luktfria.

OLIKA LUKTPROBLEM

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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Lämplig för personer som lider av doftallergi  
och MCS (lukt och kemisk känslighet)

RÖK OCH TOBAK
Länge efter att röken har försvunnit, är lukten fortfaran-
de kvar. Den genomträngande lukten klamrar sig fast 
vid textiler och kläder. Det är något med rök, som gör 
det till en särskild svår lukt att ta bort. Det sjunker in i 
mattfibrer, kläder, tapeter och till och med i gipsväggar.

Till skillnad från traditionella tvättmedel, som är bero-
ende av att maskera lukterna, verkar OdorKlenz genom 
att hitta de kemiska lukterna i rök- och tobakslukt och 
neutraliserar dem. Rökpartiklar är så små, att de har en 
tendens att klibba fast sig mer på textiler och kläder än 
andra lukter. OdorKlenz är tillräckligt allsidig för att ta 
bort till och med de starkaste lukterna helt och samtidigt 
tillräckligt mild för att användas på alla tvättbara textiler.

ORGANISKA LUKTER - DJUR
"Ren och doftande" är inte det första ordet som dyker 
upp när ett hus med en hund, en katt eller ett annat 
pälshusdjur ska beskrivas, och uppriktigt sagt kan de 
långhåriga vännerna lämna en kraftig lukt som nästintill 
förstör hemmets atmosfär

Men det är möjligt att ha både hund, katt och andra 
pälsdjur samtidigt som man behåller ett friskt och rent 
hem, men det kräver ansträngning. Nyckeln till ett lukt-
fritt hem är att fullständigt eliminera luktkällorna! Tvät-
ta därför regelbundet textilier (filtar, kuddar, osv.) som 
dina pälsdjur är i kontakt med i OdorKlenz.

ORGANISKA LUKTER - BARN
Du vet att barnens kläder och textilier är utsatta för näs-
tan alla barn. Matrester, slam, urin, kräkningar, avföring, 
osv. Hittills har det bara varit möjligt att bli av med luk-
ten genom att använda dofter eller hårda kemikalier 

OdorKlenz tar bort alla lukter i dina tyger på ett skon-
samt och naturligt sätt. Produkten deklareras i samar-
bete med Astma-Allergi Danmark och är din försäkran 
om att dina nära och kära inte kommer att utsättas för 
allergiframkallande och hudirriterande ämnen.

ORGANISKA LUKTER - ÄLDRE
Med ålder uppstår många utmaningar ofta i vardagen. 
Vissa typer av läkemedel kan påverka svettproduktio-
nen (mer illaluktande svett), inkontinens (avföringar/
urin) avger lukt i kläderna och huden blir svagare och 
mer sårbar för organisk/kemisk kontaminering.

Inkontinens leder ofta till social isolering. Man undviker, 
till exempel, vanligt socialiserande, shopping, resor och 
liknande, för att man inte vill att andra ska uppfatta en 
som illaluktande. Det är därför viktigt att äldre får rätt 
personlig hygien. Inte minst är det viktigt att kläderna 
blir helt luktfria efter tvätt.

Om urin eller svettlukt har fastnat i kläderna efter att 
de har tvättats, kan OdorKlenz få dem luktfria igen utan 
att använda hudirriterande dofter och hårda kemikalier.

JOBBRELATERAD LUKT
För jordbrukare, slaktare, mekaniker eller medarbetare 
i restaurangbranschen. Kanske är du en brandman eller 
arbetar i en bransch eller i en miljö som bidrar till att 
dina kläder luktar! Det kan vara mycket svårt att bli av 
med lukten genom att använda vanliga tvättmedel, och 
till och med starkt parfymerade tvättmedel och skölj-
medel eller andra kemiska vätskor maskerar lukten?

OdorKlenz löser ditt problem en gång för alla! Genom 
att lägga till OdorKlenz på ditt vanliga tvättmedel, löser 
du problemet, du upplever återigen rena, fräscha och 
luktfria arbetskläder. OdorKlenz unika teknik skiljer sig 
inte mellan lukttyper, så oavsett vad dina kläder luktar 
hanterar OdorKlenz uppgiften varje gång - och kom ihåg 
att OdorKlenz är förknippad med Blå Krans i Danmark 
och är i samarbete med föreskrifterna i  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 används framgångsrikt för otaliga uppgifter

SVETT

RÖK

LANTBRUK

KULMÖGELLUKT

BARN

ÄLDRE

HUSDJUR

KEMI I TEXTILIER

DOFTALLERGI / KEMISK INTOLERANS (MCS) 

MATOS

SPORT


