
Anti-Odør-Pude (2 Stk) til Sko
“DUFFIES: Fjerner dårlig lugt i dine sko!“

LUGT-NEUTRALISERENDE • FUGT-ABSORBERENDE • fri for kemi!

Lugter
dine sko?

Brug Duffies!

Anti-Odørpuder til fodtøj m.m.

• Til sko, sports tasker, handsker, skabe og meget mere ...

• Absorberer fugt

• Fjerner effektivt lugt gennem pH-neutralisering

• Forhindrer bakterier i af formere sig

• Giver en frisk duft

• UDEN kemiske baktericider

• Holder op til 4 måneder, herefter ophører effekten hurtigt og dit
 fodtøj har herefter brug for nye DUFFIES.

Anti-Odør-Pude (2 Stk) til Sko
“DUFFIES: Fjerner dårlig lugt i dine sko!“

Conforms to REACH
regulations

Absorberer Fugt Neutraliserer pH værdi Forhindrer Bakteriel vækst Hygiejnisk Duft

Leverandør: G&G MediCare ApS • Vejlevej 48 • DK-7000 Fredericia
info@gg-medicare.dk • www.gg-medicare.dk • Tel: 76 20 00 01

Nature friendly.
Without chemical

bactericidal.



2. MINERALSKE SALTE

1. BAMBUS AKTIVTKUL

DUFFIES® den hurtige løsning mod ildelugtende sko! 
Bruges i; sportssko, løbesko, vandrestøvler, børnesko, 
Dansesko, forretningsko eller støvler m.m.

Læg DUFFIES® ned i dine sko natten over. DUFFIES®

absorberer fugt og efterlader en frisk duft.

DUFFIES®  fås i 6 attraktive designs - alle med samme 
naturlige ingredienser og samme effekt!

Ingredienser:

3. Kombineret med en opfriskende urteduft som
 sammen skaber DUFFIES® tredobbelte effekt.

DUFFIES® hurtigt og naturligt middel
mod ildelugtende fodtøj!

DUFFIES®: Løsningen mod ildelugtende fodtøj.

DUFFIES® er fugtabsorberende og anti-odørpuder,
der hurtigt giver en behagelig friskhed.

• absorberer fugt og forhindrer bakterier i at
 formere sig, på en naturlig og miljøvenlig måde.

• reducerer effektivt dårlige lugte og spreder en
 behagelig,frisk duft.

• virker effektivt i op til 4 måneder.

Velegnet til al slags fodtøj, men også til handsker, sportstøj,
tasker, skabe, kufferter, biler osv.Ingen kemi - naturlige
ingredienser - ingen aerosoler - ingen sølvioner
eller baktericider. 

Hygiejnisk på et naturligt måde.

INDHOLD: En pakke indeholder 2 DUFFIES®

Nature friendly.
Without chemical

bactericidal.DUFFIES® Anti-Odør Pude er fugt-absorberende 
indeholder 100% naturlige ingredienser!

DUFFIES® absorberer fugt og efterlader en frisk duft. HYGIENISK & OPFRISKENDE med behagelige duftstoffer.

Lugter
dine sko?

Brug Duffies!


