En smartere måte
Vi vil nok aldri slippe unna klesvasken. De skitne klærne vil fortsette å hope seg opp
uansett hvor mye forakt vi måtte ha for oppgaven. Den gode nyheten er at Vollara har
utviklet en innretning som vil hjelpe til å gjøre klærne dine renere, holde dem friske i
fargen, og til og med gjøre dem mykere. Alt dette i tillegg til at du sparer penger og
hjelper miljøet. Det er en smartere måte å ta klesvasken på.

Spennende, ikke sant?
Det kalles LaundryPure. LaundryPure ble lansert på markedet i USA i 2006, og er en unit
som sammen med vaskemaskinen hjelper deg i din søken etter renere klær. Dette gjør den
uten bruk av vaskemidler eller varmt vann. Det installeres over en eksisterende vaskemaskin.
Installasjonen er veldig enkel. Du løsner kaldtvannsslangen fra vaskemaskinen, kobler den til
LaundryPure, og bruker enda en slange til å koble kaldtvannet tilbake i vaskemaskinen. Det er
med andre ord en innretning som stort sett hvem som helst kan installere.
Hva gjør LaundryPure? Teknologien blir litt kompleks for dem av oss som ikke har en
bakgrunn i biologi eller kjemi. LaundryPure bruker aktiv oksygen og peroksider, sammen
med andre gasser til å rense klærne og fjerne lukt og smuss fra fibrene.
Fordi LaundryPure-prosessen eliminerer restene av vaskemiddel i klærne, vil plaggene føles
mykere og luftigere, istedenfor å bli tunge av vaskemiddelrestene som ligger igjen i fibrene
selv etter skylleprogrammet. Når det gjelder problemer med fargebleking, så tenk på
følgende: Hver gang du vasker en skjorte – igjen – kommer litt vaskemiddel inn i tøyet og blir
der. Etter flere gangers vask vil du se at fargen begynner å blekne. Det er vaskemiddelet som
virker etter at det burde stoppe å virke.
Hvis du vasker skjorten i varmt vann, vil den miste litt av fargen raskere – trolig under første
vask. Den kan til og med farge av på andre plagg. Den kan til og med krympe. Det var derfor
mødrene våre lærte oss å skille hvite plagg fra resten av skittentøyet. Og de hadde rett. Men
mamma hadde ikke LaundryPure, som kun bruker kaldt vann og ingen vaskemidler eller
blekemidler.
Vaskemidler kan også ha skyld i at huden vår blir rød og begynner å klø. Vollara fremmer
ikke medisinske påstander om LaundryPure, men tilbakemeldinger fra folk som er allergiske
mot vaskemidler forteller om forbedringer mht. til hudirritasjon, og til og med at problemet er
forsvunnet. Uansett om sensitiv hud reagerer på ingredienser i vaskemidler eller på bakteriene
som finnes i klær etter vask, synes bruk av LaundryPure å dempe irritasjonen.
Hva med lukt? LaundryPure-prosessen eliminerer den på naturlig måte gjennom oksidering.
Den etterlater seg en frisk duft av renhet. Dette er fordi lukt forårsakes av bakterier. Et godt
eksempel: Har du noensinne latt vasken stå for lenge i vaskemaskinen og kommet tilbake til
en stinkende haug med halvvåte klær? Lukten du kjenner er bakterier som er blitt igjen i de
fuktige klærne etter vask, og som gladelig blir der og formerer seg.
Det er sant at vanskelige flekker kan kreve forhåndsbehandling og LaundryPure er ingen
mirakelmaskin. Hvis du allerede sliter med kvaliteten på vannet ditt, kan ikke LaundryPure
rette opp i det. Forbrukerne bør vite at de som har et problem med vannkvaliteten som viser
igjen i klesvasken, som f.eks. røde flekker fra høye jernnivåer, vil fortsette å ha de samme

problemene. Selv om LaundryPure fungerer med alle typer vannkvalitet, er regelen at dersom
vannet du tar inn er av god kvalitet, vil vasken din bli helt ren. Hvis man har problemer med
hardt vann, kan en vannmykner hjelpe.
En ekstra bonus er pengene som spares på at man ikke bruker varmt vann. Størsteparten av
energiforbruket under klesvask kommer fra oppvarmingen av vannet. Hvem vil bruke penger
på å varme opp vann i disse tider med stigende energiutgifter, når det er unødvendig? Gitt
antallet vasker selv bare én enkelt person står for hver måned, er det mulig å spare betydelige
pengesummer bare på energiforbruket. Kombinert med det faktum at du aldri kjøper
vaskemidler eller blekemidler, betyr dette penger i banken.
En annen forlokkende egenskap ved LaundryPure er at den er så miljøvennlig. Fordi
LaundryPure er fri for vaskemidler og kjemikalier, reduserer den mengden forurensende
stoffer i miljøet. Rent vann går inn i vaskemaskinen din, og rent vann kommer ut.
LaundryPure renser klesvasken din uten vaskemidler, blekemidler eller varmt vann.
LaundryPure kan hjelpe deg å spare energi og penger. Den kan være til hjelp for personer
med sensitiv hud som ikke tåler vaskemidler. Tøyet beholder fargen lenger, og varer lenger.
Med LaundryPure blir ikke klærne lenger bare vasket – de blir renset.

