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LUGTFJERNER  SPRAY

Indhold 237 ml.
Antal 1 stk.
Varenr. 436009

DKK vejl. udsalg                 105.-

LUGTFJERNER  SPRAY

DKK vejl. udsalg              1.260.-

Indhold 237 ml.
Antal 12 stk./ks.
Varenr. 436209

  LUGTFJERNER  SPRAY
2Toms ”stink free” spray kan med garanti fjerne dårlige lugte forårsaget af sved. Brug den i 
dine sko, støvler, handsker, hjelme, træningstasker mv. Sprayen indeholder ingen parfume, og 
efterlader derfor ingen lugt efter tørring. 
Spray på indersiden af det materiale der rører kroppen, så det er helt dækket af spray. Lad det 
tørre natten over. Hvis lugten ikke er helt væk, kan en rensning gentages for at få den første 
udrensningsproces til at rense helt i bund. Du bør herefter anvende sprayen regelmæssigt, for 
at holde lugten væk.

Lugtfjerner sprayen kan anvendes på både lærred, læder, satin og denim.

PARFUMEFRI
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SPORTSVASK

DKK vejl. udsalg                  22 .-

SPORTSVASK

DKK vejl. udsalg                  167.-

Indhold 59 ml.
Antal 1 stk.
Varenr. 436078

Indhold 887 ml.
Antal 1 stk.
Varenr. 436054

Indhold 59 ml.
Antal 48 stk./ks.
Varenr. 436405

DKK vejl. udsalg              1.014.-

Indhold 887 ml.
Antal 12 stk./ks.
Varenr. 436504

DKK vejl. udsalg            1.992.-

                       SPORTSVASK
Eliminerer pinlig lugt ! Her er hemmeligheden, der holder dit træningstøj rent og friskt.
Det er simpelt. Vask dit svedige tøj ofte med 2Toms lugtfrie sportsvaskemiddel. Det virker, fordi det 
fjerner den sved, der efterlades på tøjet. Det virker endda på nutidens højteknologiske tekstiler, der 
holder fast på lugten efter vask med almindeligt vaskemiddel.

2Toms ”stink free” sportsvaskemiddel er fantastisk til:
Løbere, vandrere, yoga-udøvere, fodboldspillere, cyklister, gymnaster, dansere, ryttere, basket-
ball-spillere, håndboldspillere - enhver sport, træning eller beskidt arbejde...

TIL VASKEMASKINE & HÅNDVASK
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SPORTSHIELD  ROLL-ON

Indhold 45 ml.
Antal 1 stk.
Varenr. 436058

DKK vejl. udsalg                152.-

SPORTSHIELD  SERVIET

DKK vejl. udsalg                    19.-

Indhold serviet
Antal 1 stk.
Varenr. 436072

Indhold 45 ml.
Antal 12 stk./ks.
Varenr. 436669

DKK vejl. udsalg               1.811.- DKK vejl. udsalg                799.-

  UNDGÅ HUDIRRITATION

Indhold serviet
Antal 48 stk./ks.
Varenr. 436089

Undgå hudirritation med Sportshield. Et silikonebaseret produkt, som smøres på de udsatte steder, 
hvor gnidninger kan forekomme under sportsudøvelse eller anden aktivitet. Sportshield efterlader 
en glat, tynd og usynlig belægning på huden, så den ikke udsættes for gnidning fra beklædning eller 
andet udstyr. Kan bruges under de mest krævende forhold, selv under våddragter.
De mest udsatte områder for gnidninger er på indersiden af lårene, under armene, ved lysken, om-
kring brystvorterne, under bh´en og på fødderne. 

Sportshield findes både som roll-on eller vådservietter. 
INDEHOLDER ALOE VERA & E-VITAMIN



                                  5

BLISTERSHIELD  PULVER

DKK vejl. udsalg                 138.-

BLISTERSHIELD  PULVER

DKK vejl. udsalg                    19.-

Indhold 70 gr.
Antal 1 stk.
Varenr. 436034

Indhold 2 tsk.
Antal 1 stk.
Varenr. 436027

Indhold 70 gr.
Antal 12 stk./ks.
Varenr. 436560

DKK vejl. udsalg             1.648.- DKK vejl. udsalg                799.-

                   UNDGÅ VABLER

Indhold  2 tsk.
Antal 48 stk./ks.
Varenr. 436010

Undgå vabler med dette fantastiske produkt.
Blistershield skaber en næsten friktionsfri overflade på foden, hvilket reducerer varmeudvikling og 
derved vabeldannelse. Med Blistershield holdes huden tør og vabelfri, selv under længere aktivitet, 
hvilket resulterer i øget ydeevne og en mere behagelig oplevelse. Med den teknologisk avancerede 
formel mister Blistershield aldrig sin effektivitet. Holder fra start til slut!

Kan bruges både i sko, støvler og handsker.INDEHOLDER ALOE VERA & E-VITAMIN
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BUTTSHIELD  ROLL-ON

DKK vejl. udsalg                  148.-

BUTTSHIELD  SERVIET

DKK vejl. udsalg                     17.-

Indhold 45 ml.
Antal 1 stk.
Varenr. 436126

Indhold serviet
Antal 1 stk.
Varenr. 436140

Indhold 45 ml.
Antal 12 stk./ks.
Varenr. 436416

DKK vejl. udsalg              1.757.-

Indhold serviet
Antal 48 stk./ks.
Varenr. 436157

DKK vejl. udsalg                 797.-

  BUTTSHIELD BUKSEFEDT
Lider du af  siddesår/-irritation, medens du dyrker din favoritsport eller -hobby, i fitness-centret 
eller endda på dit arbjede?

Så behøver du ikke at lede efter lindring mere - 2Toms har løsningen til selv den værste irritation 
og saddelsmerte. 2Toms introducerer ButtShield®, et revolutionerende produkt, som smøres på 
bagdelen for at skabe en glat overflade, der forhindrer gnidning.

Buttshield findes både som roll-on og servietter. VANDAFVISENDE
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En fremragende beskyttelse af huden mod irritation og vabler!

VANDAFVISENDE
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