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Farvel til den dårlige lugt
Ny miljøvenlig lugtfjerner både frisker og desinficerer i boliger, kontorer,  
institutioner, biler og toiletter 

Når dårlige lugte opstår, er det 
ikke længere nødvendigt at 
tage krasse kemikalier i brug 
for at fjerne dem. 

Skovgaard & Frydensberg 
har fået fremstillet en ny  
Lugtfjerner, der udmærker sig 
ved at være ACP-allergimær-
ket og miljøvenlig, så man 
trygt kan bruge den overalt. 
Den er let at spraye på, pletter 
ikke, fjerner lugten og har  
selv en blid, behagelig duft af 
citrus.

Fjerner lugtgener overalt
– Alle kender de lugtgener, 
der helt naturligt følger med, 
når man fx har hund eller kat. 
Kæledyr udskiller organiske 
reststoffer, og det kan give 
møbler, tæpper og andet i 
boligen en kedelig lugt. Det er 
bare ét af de mange daglig-
dags problemer, som den nye 
Lugtfjerner løser.

Skovgaard og Frydensberg 
lugtfjerner er desuden effektiv 
mod røglugt indendørs og i 
biler, hvor man fx også kan 
opleve ”uheld” som køresyge. 

I affaldsrum, kældre, loftsrum 
og skure, hvor der kan lugte 
muggent og jordslået. På  
kontorer og i institutioner. Og 
på hårde overflader som fx 
toiletter og urinaler, da den 
samtidig desinficerer.

Et allergimærket produkt 
Allergimærkningen ACP –
Allergen Controlled Perfume 
– er en international standard, 
der garanterer, at Lugtfjerner-
en er fri for de 26 kendte 
SCCNFP-allergener. 

– Det giver ekstra tryghed, 
når man bruger den i sine 
nære omgivelser. Skovgaard 
og Frydensberg har fået 
udviklet Lugtfjerneren med 
mikroorganismer og DUO-
formel. Det betyder, at den er 
effektiv og desinficerende – og 
på samme tid miljøvenlig, 
fordi den er nedbrydelig i 
naturen.

Nærmeste forhandler anvises 
af Skovgaard & Frydensberg 
på tlf. 36 75 32 22 eller   
www.skovfryd.dk 
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