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Det skall vara enkelt att hålla cykelskorna fräscha. 

Oavsett om du är landsvägscyklist eller kör mountainbike, så kan du säkert känna igen dig i att 

cykelskorna lätt bli lite bortglömda. Man tvättar och fixar med cykeln så att den är i toppskick, men 

glömmer av att ta hand om sina skor. Är skorna svettiga och fuktiga så är det en grogrund för bakterier, 

som gör att skorna luktar ganska illa och känns ofräscha. Ett enkelt och smart sätt är att lägga ett par 

SmellWell i skorna efter träningsrundan. SmellWell absorberar fukten, håller skorna fräscha och 

förlänger därmed livslängden på dem. 

      

 

Det är Varbergsföretaget SmellWell som står bakom den smarta innovationen som alla cykelskor behöver. 

En lättanvänd och snygg produkt som effektivt absorberar fukt och lukt ur cykelskorna mellan 

träningstillfällena. 

"Vincent uppfann SmellWell som en lösning till vår dotters stinkande fotbollsskor. Vi hade testat alla 
tillgängliga produkter och när ingenting fungerade tog han saken i egna händer för att hitta en lösning. 
Många produkter fokuserar på att maskera lukten med starka parfymer men det gör ofta saken ännu värre. 
SmellWell tar bort orsaken till problemet genom att absorbera såväl fukten som lukten”, säger SmellWell 
VD, Ammi Schaffler.  

Produkten är utformad som små färgglada tygpåsar som du lägger i skor eller idrottsutrustning över natten. 

Innehållet består av naturliga salter och absorbenter som effektivt absorberar fukt och illaluktande 

partiklar, utan bakteriedödande ämnen. Resultatet är torra och väldoftande skor. Använder du påsarna i 

väl använda skor kan det ta ett par dagar innan full effekt uppnås. 

 
SmellWell – makes your stuff smell well! 

Hållbarheten är upp till 6 månader och priset i butik är 89 kr.  
 

 



 

 

 

För mer information, kontakta: 

Ammi Schaffler 
SmellWell AB 
Mail: ammi@smellwell.se 
Telefon: +46 340-50 75 85, Mobil: +46 702-71 82 2 

SmellWell        SmellWell.se               SmellWellAB 
#smellwell #makesyourstuffsmellwell 
 

 

SmellWell är en effektiv lösning för alla typer av skor och sportutrustningar. Produkten uppfanns som 
en lösning till en ung tjejs illaluktande fotbollsskor. SmellWell består av naturliga salter och 
absorbenter tillverkade av förnyelsebara råmaterial som absorberar fukt och dålig lukt. Sedan 
lanseringen på den svenska marknaden i juni 2014, säljs SmellWell i Europa, USA, Sydafrika, Förenade 
Arabemiraten och Korea. 
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