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Svenskarna tvättar för den nytvättade doftens skull 

Att tvätta handlar för svenskar inte bara om att plaggen ska bli synligt rena. Enligt ”Lenors Doftrapport”, 

genomförd av TNS SIFO, anger 53 % av svenskarna att den främsta anledningen till att de tvättar är för 

att återfå den nytvättade doften på sina kläder eller lakan. Att plaggen dessutom håller sig fräscha och 

väldoftande länge är något nära hälften av svenskarna anser vara av stor vikt för dem. Detta har Lenor 

tagit fasta på och utvecklat ett nytt sköljmedel, som tack vare sin unika doftteknologi ger en mer 

långvarig doftupplevelse. 

Tillsammans med världsledande parfymmakare har Lenor utvecklat ett nytt sköljmedel som tack vare sin 

unika doftteknologi gör att den nytvättade doften håller kvar länge i plaggen. Precis som vid framtagande 

av parfymer kombinerar Lenor toppnoter, mellannoter och basnoter för att ge en oemotståndlig 

doftupplevelse. När plaggen under dagens lopp utsätts för friktion, frigörs dessa doftnoter gradvis, så att 

plaggen behåller den fräscha, nytvättade doften längre och du kan känna dig bekväm i din klädsel genom 

hela dagen. 

- Vi vet att dofter utgör en stor del av ens personlighet och kan påverka både känslotillstånd och 

sinnesstämning på ett positivt sätt. Därför har vi, när vi tagit fram den här serien, samarbetat med 

världskända parfymmakare som ligger bakom dofter från bland andra Boss, Escada och Lacoste. 

Lenors serie erbjuder en doft för alla, från förförisk vanilj till uppiggande vårblommor och 

innehåller även två mildare dofter för en naturligt rofylld känsla, säger Scott Popham, 

Communications Manager för Lenor. 

 

- Doftsinnet är vårt starkaste sinne och dessutom är det känslomässigt bundet. Det gör att vissa 

signaler skapar en känsla av lugn, tillgivenhet, attraktion, upprymdhet, stärkt självkänsla men kan 

även vara reparerande. Dofter signalerar, likt kroppsspråk och klädval, din personlighet, attityd och 

sinnesstämning. Genom att välja rätt typ av doft kan du framhäva och förstärka din önskade attityd 

och samtidigt även påverka dem i din närhet, säger Linda Landenberg, doftexpert.  

Med Lenors superkoncentrerade formula behövs så lite som 14 ml per tvätt för att få en långverkande 

dofteffekt på kläder. Lenors serie består av sju olika varianter, vars dofter är speciellt framtagna för att 

spegla olika sinnesstämningar och personligheter.  

 Luxurious: Gold Orchid och Topaz & Magnolia är Lenors mest exklusiva och sofistikerade doftvarianter 

med den mest långvarande dofteffekten. Tack vare den unika doftsammansättningen och -teknologin 

behåller plaggen den nytvättade doften hela sju gånger längre än våra mildaste Pure Care dofter. 

 Soft & Fresh: Spring Awakening, Summer Breeze och Moonlight Harmony är Lenors uppfriskande 

blommiga doftvarianter som håller den nytvättade doften fyra gånger längre än våra mildaste Pure 

Care dofter. 

 Pure Care: Cotton Flowers och Gentle Touch är Lenors mildaste doftvarianter. Inspirerade av naturen 

erbjuder de en mjuk och behaglig doftupplevelse. 

Lenors produktserie finns i tre olika storlekar, från 550 ml till 1400 ml. Det rekommenderade butikspriset är 

från 19,90 kr (550ml) till 44,90 kr (1400 ml). 

”Lenors Doftrapport” bygger på resultatet av en nordisk undersökning genomförd av TNS SIFO under juni 

månad 2014. Rapporten visar på hur viktiga dofter är för oss nordbor och vilken påverkan de har på känslor, 

sinnestillstånd, beslut och attraktionskraft. Den ger även en insyn i vilken relation vi har till att tvätta samt 

hur omtyckt och betydelsefull doften av nytvättade plagg är. Rapporten finns bifogad i sin helhet.  
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För mer information, vänligen kontakta:  

Scott Popham, Communications Manager, P&G Northern Europe 

popham.sw@pg.com, +44 19 328 969 02 

För pressbilder eller produktprover, vänligen kontakta:  

Nikolina Gorupec, Presskontakt MSLGroup 

nikolina.gorupec@mslgroup.com, +46 (0) 730732680 
 

Om Procter & Gamble 

P&G når ca 5 miljarder människor världen över med sina varumärken. Företaget har en av de starkaste portföljerna 

med ledande kvalitetsvarumärken som Always®, Ariel®, Braun®, Duracell®, Yes®, Fusion®, Gillette®, Head & 

Shoulders®, Iams®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Vicks® och Wella®. P&G är utsett till topp 

10 bästa arbetsplatsen i Sverige 2014 av ”Great place to work Institute”. P&G har verksamheter i ca 70 länder 

världen över. Besök www.pg.com/se_SE/ för senaste nyheterna och information om P&G och dess varumärken.    
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