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FRISK DUFT
– lugtfjerneren 
der også fjerner sig selv!

R10R10

R10
R10 kan købes i sprayfl asker med 100 ml og 500 ml, i 
dunke med 1 liter, 2 1/2 liter, 5 liter og 10 liter.
De kan læse mere om R10 lugtfjerner på www.hardam.dk

Forhandler stempel:

R10 dunk kan anvendes ved rengøring, hvor det fortyndes 
i almindeligt vand helt ned til 1:10, men det afhænger helt 
af hvor gennemtrængende og stærk den uønskede lugt er.

R10 kan også, fortyndet eller ufortyndet, hældes op i en 
skål og stilles i det lokale, der er lugtproblemer i.

R10 anbefales og bruges af læger, hospitaler, pleje-
hjem, rengøringsselskaber, levnedsmiddelindustrien, 
transportbranchen, hunde/katte kennel m.fl .
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Fjern lugtgener med æteriske olier
Den oplagte løsning er at fjerne lugten i stedet for at 
prøve at dække over den, og det kan gøres både enkelt 
og effektivt. Den danske virksomhed, Kirstine Hardam A/S, 
har agenturet på en effektiv lugtfjerner, der kan bruges 
overalt hvor der er lugtgener. Lugtfjerneren hedder R10, 
og er udviklet i Holland i samarbejde med en læge. 
R10 lugtfjerner har den store fordel frem for andre pro-
dukter i samme kategori, at den faktisk gør som navnet 
siger: Den fjerner lugt!

R10 lugtfjerner er baseret på 16 æteriske olier, sammen-
sætningen af produktet bevirker en nedbrydning af lugt-
partiklerne, hvorefter R10 neutraliserer sig selv og lugten.

I mange tilfælde kan dårlig lugt være svær at slippe af 
med, selv om man gør grundigt rent og lufter ud. Man 
griber så ofte til den sidste udvej, nemlig friskluft sprayen. 
Det er bare ikke en permanent løsning, for friskluftspray 
fjerner ikke dårlig lugt. Den camoufl erer bare lugten, og 
på længere sigt risikerer man at lugtproble mer ne bliver 
endnu værre. 
I øvrigt er det også svært at se logikken i at et kontor eller 
soveværelse skal dufte af fyrrenåle…

R10 lugtfjerner er særdeles effektiv mod lugtgener 
fra bl.a.: Røglugt, mados, køleskabe, toiletter, bade-
rum, indelukkede rum, puslerum, kældre, kloakker, 
brugte biler og campingvogne, både, maling og kemi-
kalier, tæpper, møbler, opkast, stomi og inkontinens 
m.m.

Sådan bruges R10:
1. Vigtigt: Fjern/rengør lugtkilden før brug af R10.
2. Sprøjt med R10.

R10

R10 fjerner derefter resterende lugt hurtigt og effektivt. 
R10 kan sprøjtes direkte ud i det lugtende rum eller med 
forsigtighed direkte på det lugtende objekt. Den nøjagtige 
dosering kan ikke gives, da det både afhænger af lugtens 
styrke og rummets størrelse. Det tager ca. 2 timer, før det 
endeligt kan bedømmes. R10 er meget drøj i brug.

Mange mennesker forbinder duft-indtryk med oplevelser 
og minder, og en tankerække eller en association kan 
udløses af dufte. Der er dog nogle indtryk man helst vil 
være fri for, f.eks. når noget lugter i stedet for at dufte. 

Lugtgener kan være med til at gøre en dagligstue, et 
køkken eller en arbejdsplads til et ubehageligt sted at 
opholde sig. 


