
OM OSS 
Vår story

WASHOLOGI är ett modernt svenskt varumärke med ett brett urval av hållbara  
klädvårdsprodukter framtaget av Viktoria Widengren. Skräddarsydda tvättprodukter, 

framtagna för den moderna människans alla olika behov. Sortimentet är närproducerat 
med omsorg och noggrannhet på västkusten. Behovet av en ny, miljövänlig och effektiv 

klädvårdslinje i en design som gör att du vill ha dem framme. Det var början på  
WASHOLOGI. Miljömedveten vardagslyx inom tvätt med hållbarhet i fokus!

”Under renoveringen av vår tvättstuga, kom tanken – jag saknade snygga tvättprodukter 
att ställa på hyllan och jag bestämde mig för att utveckla en ny serie moderna stilrena  
och biologiskt nedbrytbara produkter för mode- och livsstils butiker. ”- säger Viktoria 

MADE IN SWEDEN



DELICATE FOR SILK,  
WOOL & CASHMERE
Förläng plaggens livscykel
DELICATE WASH  
Utvecklad speciellt för känsliga tyger  
som ull, kashmir och siden. Innehåller  
lanolin och silkes extrakt som vårdar,  
återfettar och mjukgör fibrerna i  
materialet. Det är enzymfritt, vilket  
gör att dina favoritplagg inte blir  
spröda och torra, de håller länge.  
Delicate Wash kommer i en mjuk  
doft av Mimosa, fritt från blekmedel  
och färgämnen. Delicate Wash är  
högkoncentrerat och doseras endast  
30 ml per tvätt. 750 ml.

FABRIC SOFTENER DELICATE
Ett transparent formula som låter 
materialet andas och inte täpper till, 
mjukgör och vårdar fibrerna så att de inte 
bryts. Motverkar även skrynklor, minskar 
statisk elektricitet och underlättar strykning. 
Fabric Softener Delicate innehåller silkes 
extrakt som vårdar fibrerna i dina plagg. 
Mjukmedlet är koncentrerat och doseras  
10 ml per tvätt. 750 ml.

Fabric Softener Delicate  
750 ml

Delicate Wash  
750 ml & 100 ml



FUNCTIONAL & SPORTSWEAR
Ta bort den sura lukten 
SPORT WASH 
Mycket effektivt till funktions och träningskläder.  
Tvättar rent och avlägsnar starka lukter och löser upp 
svettmolekyler redan vid 30°C så de sköljs ur plagget och 
de blir rent på riktigt. Traditionellt tvättmedel kan inte 
ta bort lukt vid denna låga temperatur och den sura luk-
ten fastnar på plagget trots att du har tvättat det. Fri från 
blekmedel och färgämnen, har en fräsch doft av jasmin. 
Sport Wash är koncentrerat och doseras 40 ml per tvätt. 
750 ml.

FABRIC SOFTENER SPORT
Har en transparent formula utvecklad speciellt för funktions 
och sportkläder. Ger dina träningskläder en mjuk och 
nytvättad känsla, täpper inte till plaggens andningsfunktion 
och minskar statisk elektricitet. Innehåller inga färgämnen. 
Kommer med en fräsch doft av Jasmin. Mjukmedlet är 
koncentrerat och doseras 10 ml per tvätt. 750 ml.

LINEN WATER SPORT
Använd för en fräsch doft och nytvättad känsla mellan 
tvättar, spraya på dina funktionskläder och allt du vill ska 
dofta gott. Innehåller inga färgämnen, har en fräsch doft av 
jasmin. Minskar statisk elektricitet. 100 ml.

Sport Wash 750 ml & 100 ml Sport Fabric Softener 750 ml 
Linen Water Sport 100 ml



GENTLE WASH FOR THE 
SMALL & SENSITIVE  
För de små och känsliga  
parfymfritt

GENTLE WASH FOR THE  
SMALL & SENSITIVE  
Passar personer i alla åldrar med 
extra känslig hud. Det gör tvätten
ren på ett effektivt och skonsamt 
sätt samt, samt är milt mot både 
människa och natur. Gentle Wash
innehåller  inte parfym, blekmedel 
eller färgämnen. Det är koncentrerat 
och doseras 30 ml per tvätt. 750 ml. 

FABRIC SOFTENER FOR THE  
SMALL & SENSITIVE
Mjukmedel utan parfym som vårdar
fibrerna och ger dina kläder en mjuk 
nytvättad känsla. Strykning blir lättare 
och statisk elektricitet minskar. För 
din och vår miljös skull använder vi 
en vegansk, vegetabilisk miljöcertifierad 
mjukgörare och inga färgämnen tilsätts.
Mjukmedlet är högkoncentrerat och 
doseras 10 ml per tvätt. 750 ml. Gentle Wash 750 ml Fabric Softener Sensitive 750 ml



TRAVEL PACK - SPORT  
& DELICATE WASH
Klädvård under resan
Den perfekta reskamraten för dina plagg och 
hållbar klädvård. Delicate Wash, enzymfritt 
för de lite känsliga materialen som siden,  
ull och kashmir. Sport Wash tvättar rent  
från lukt, för sport och funktionsmaterial.  
Effektiva, härligt doftande och miljövänliga. 
Används för maskintvätt eller handtvätt.  
Inget tillsatt blekmedel eller färgämnen. 
Levereras i en 100% klimatneutral fin  
presentlåda. 2 x 100 ml.

Travel kit Sport Wash 100 ml  
& Delicate Wash 100 ml

"Effektiva, härligt doftande  
och miljövänliga"



WHITE & COLOUR WASH
Anpassa tvättmedlet efter  
plaggens behov
WHITE & COLOUR WASH tvättar rent redan 
vid 40°C. Tvättmedlet är mycket koncentrerat och 
färgbevarande. Det är effektivt på alla kulörer och 
även lättare lukt, Det innehåller inte blekmedel 
eller färgämnen. De flesta vita material är färgade 
vita och blir grådassiga av pulvertvättmedel med 
blekmedel. White & Colour Wash är koncentrerat 
och doseras 30 ml per tvätt, förbehandla gärna 
fläckar med tvättmedlet innan tvätt. 750 ml.

White & Colour Wash 750 ml

"Högkoncentrerat och biologiskt  
nedbytbart för vår miljö och framtid"



ORGANIC WASH  
Rent naturligt
ORGANIC WASH är snabbt biologiskt ned-
brytbart och baseras på naturliga råvaror.  
Den rengör effektivt och är mycket skonsam 
mot miljön. Det fungerar för alla typer av  
material då det är ett enzymfritt tvättmedel  
Det är doftsatt med eterisk olja av lavendel.  
Organic Wash är koncentrerat och doseras  
30 ml per tvätt, förbehandla gärna fläckar  
med tvättmedlet innan tvätt. 750 ml.

"Enzymfritt och skonsamt,  
fungerar till alla material" 

Organic Wash 750 ml



ORGANIC STAIN  
REMOVER  
Baserat på naturliga råvaror
ORGANIC STAIN REMOVER är baserat på 
naturliga råvaror, utan parfymer, färgämnen 
och blekningsmedel fungerar på alla material. 
Behandla fläcken genom att försiktigt massera 
in fläckborttagningsmedlet med lite vatten. Låt 
produkten verka ett tag innan du tvättar plagget  
i tvätt maskin eller för hand. Det är snabbt  
biologiskt nedbrytbart och skonsamt mot  
miljön och plagget. 500 ml.

Stain Remover 500 ml

"Skonsam & naturlig formulering, 
utan blekmedel som funkar på 

alla material" 



VEGETABLE FABRIC  
SOFTENER  
Miljöcertifierade vegetabiliska  
mjukgörare
Våra veganska mjukmedel för din dagliga klädvård.  
Mycket koncentrerade, gör dina kläder och  
textilfiber mjuka, minskar statisk elektricitet 
 och underlättar strykningen. De innehåller inga 
färgämnen och är mjukt parfymerade i två dofter. 
Mjukmedlet är högkoncentrerat och doseras 10 ml 
per tvätt 750 ml.

Scent of Harmony - en rogivande och naturlig doft 
av lavendel. Scent of Desire - en härlig nytvättad 
doft av bomullsblomma.

Fabric softener Harmony  
calming scent of lavender

Fabric softener Desire 
a lovely scent of cotton flower



LINEN WATER  
Kärlek vid första doften
  
Fräscha upp dina kläder mellan tvättarna, efter 
strykning eller när du steamar med vårt härligt  
doftande linnevatten. Tvätta inte om det inte är  
nödvändigt. Du får en nytvättad känsla genom att 
lufta och fräscha upp dina kläder med vårt linnevatten.

Washologis linnevatten minskar även statisk  
elektricitet och fungerar på alla material, men  
kom ihåg att ha ett avstånd på upp till 30 cm  
mellan dina kläder och sprayflaskan så att linne-
vattnet inte lämnar en vattenfläck på dina plagg.

WASHOLOGI’S LINEN WATER finns i två  
storlekar, 750 ml och 100 ml och i många olika  
härliga dofter:

• Pleasure - en rofylld doft av mimosa
• Desire - en mjuk doft av bomullsblomma
• Harmony - en rogivande doft av lavendel
• Him - en sofistikerad doft av bergamott
• Her - en ljuvlig doft av liljekonvalj

• Sport - en fräsch doft av jasmin - 100 ml
• Passion - en bedårande doft av frangipani - 100 ml
• Love – en ljuv doft av vårros - 100 ml



Sport 100 ml  
Doft av Jasmine 

Love 100 ml  
Doft av vårros

Passion 100 ml  
Doft av Frangipani 

Desire 750 ml & 100 ml
Doft av bomullsblomma

Harmony 750 ml & 100 ml
Doft av lavendel

Pleasure 750 ml & 100 ml
Doft av mimosa

Her 750 ml & 100 ml
Doft av liljekonvalj

Him 750 ml & 100 ml  
Doft av bergamott



GIFT BOXES  
Med våra bästsäljande dofter
 
Serien erbjuder också två olika presentförpackningar 
med 2 flaskor eller 4 flaskor om 100 ml med följande 
dofter:

• 4-pack flaskor med 4 x 100 ml inkluderar  
  dofterna Desire, Pleasure, Harmony och Sport.
• 2-pack flaskor med 2 x 100 ml inkluderar  
  dofterna Him och Her.

Gift box Linen Water 4 pcs x 100 mlGift box Linen Water 2 pcs x 100 ml

"Den perfekta gåvan för  
alla tillfällen"



HAND SOAP  
Vår serie med 3 olika dofter
Finns i tre mjuka och blommiga dofter, Cotton 
Flower, Mimosa & Lavender. Tvålarna innehåller 
vårdande Aloe Vera för att hålla dina händer 
mjuka och återfuktade, de är fria från färgämnen 
och är biologiskt nedbrytbara. 500 ml.

Soap Desire 
Doft av Cotton Flower

Soap Pleasure 
Doft av Mimosa

Soap Harmony 
Doft av Lavendel

"Innehåller vårdande Aloe Vera 
for att hålla dina händer

mjuka och rena"



ANTIBACTERIAL HANDGEL 
Mjuk och ren
 
Håller händerna rena, mjuka och desinficerade. 
Har en fräsch doft av havtorn och innehåller 
vårdande, fuktgivande  Aloe Vera. WASHOLOGI 
handgel absorberas snabbt och blir inte klibbigt 
efter användning. Finns i 100 ml och 500 ml.

Antibacterial Hand Gel 500 ml & 100 ml

"Mjukgör med Aloe Vera och  
ger en mild doft av havtorn"



TUMBLE DRYER BALLS 
IN ORGANIC WOOL 
Mjukgör och minskar  
statisk elektricitet
100% naturliga organiska ullbollar för din 
torktumlare. Lägg bollarna i torktumlaren 
tillsammans med dina nytvättade plagg.  
Gör din tvätt mjuk, dämpar statisk elektri-
citet, minskar torktumlarens tid med  
ca 30%. Ullbollarna håller i 4–5 år och de  
kommer i 4-pack.

LAUNDRY BAG  
ORGANIC COTTON 
En praktisk tvättpåse i organisk bomull 
som du enkelt kan ta med dig på resan 
då den inte tar någon plats. Påsen sluts 
med snörning och har ett "lock". Ett 
handtag/axelrem finns på baksidan.



Se våra utbildningsfilmer om våra produkter! 
KORT VERSION  LÅNG VERSION

www.washologi.com

SUSTAINABILITY,  
EFFICIENCY & DESIGN

WASHOLOGI erbjuder trovärdiga och personliga produkter baserade på sunda 
värderingar, hög kvalitet och hållbarhet. Ett tvättkoncept med nischade tvättmedel, 
linnevatten och mjukmedel som svarar upp mot den moderna människans olika 

behov. Washologis produkter knyter an perfekt till begreppet ”slow fashion” som 
nu har anhängare över hela världen. 

Helt enkelt vardagslyx för din klädvård!

/ Viktoria


