
WASHOLOGI by Viktoria firar 5-årsjubileum

Det framgångsrika svensktillverkade varumärket WASHOLOGI by Viktoria fyller 5 år. Det nischade vardagslyxsortimentet med
miljösmarta produkter för hållbar klädvård består av tvättmedel med effektiva formuleringar för olika ändamål och material, helt
vegetabiliska mjukmedel samt väldoftande linnevatten. Produkterna är biologiskt nedbrytbara samt utan färgämnen och onödiga kemikalier.
Sortimentet finns i mode och livstilsbutiker i Sverige men även runtom i Europa.

Serieentreprenören och grundaren av varumärket WASHOLOGI by Viktoria firar samtidigt att systerbolaget REN LOGIK fyller 2 år.
Livsstilssortimentet REN LOGIK har även det växt snabbt, det har en tydlig miljöprofil med skonsamma och veganska produkter inom
städ, tvätt och disk. Sortimentet finns bland annat att köpa på apotek, hälsokostbutiker och Åhlens. Produkterna kommer i förpackningar av
bioplast och har Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval” och är tillverkade i Sverige.

– Det känns enormt roligt att fylla år att fira mina två bolag samt att se hur mycket våra återförsäljare men även slutkunder uppskattar våra
livsstilssortiment. Det har varit en fantastiskt spännande resa och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt sortiment med fokus på miljön
samt att expandera internationellt, säger Viktoria Widengren, VD och grundare av WASHOLOGI och REN LOGIK.

WASHOLOGI by Viktoria grundades av Viktoria Widengren 2014. Idén att starta företaget föddes när hon som mamma, mitt i livet med
heltidsjobb och med en husrenovering i full gång, saknade bra produkter i snygga förpackningar till den nyrenoverade tvättstugan. Viktoria
tänkte att där man köper kläder borde man kunna köpa klädvård/ tvättmedel likväl som man kan köpa skovård i skobutiker och på den
vägen är det. Hon satte tydliga mål och tog fram en serie med Svensktillverkade produkter som har en stilren modern design, är
miljövänliga och effektiva med ett hållbarhetstänk som genomsyrar alla led.

 

WASHOLOGI by Viktoria är ett svenskt nischat tvättkoncept med fokus på design, effektivitet, hållbarhet och med ett modernt doftspråk. Produktserien
består av tvättmedel, vegetabiliska mjukmedel och linnevatten, som säljs i detaljhandeln, packade i svensktillverkade flaskor gjorda av bioplast.
WASHOLOGI erbjuder den miljömedvetna och moderna konsumenten genomtänkta, trovärdiga och personliga produkter. Sortimentet innehåller inga
onödiga tillsatser som t.ex. färgämnen, det är koncentrerade formuleringar och biologiskt nedbrytbart innehåll. Inga produkter i serien är testade på djur. 

REN LOGIK är ett veganskt livsstilssortiment med ett nytt modernt grepp om städsegmentet. Sortiment består av hållbara, effektiva och skonsamma
tvätt- och städprodukter. Ren Logiks produkter är märkta med Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval” och förpackas i svensktillverkade flaskor
gjorda av bioplast. Produkterna är koncentrerade, samt innehåller inga onödiga tillsatser som t.ex. färgämnen. Inga produkter i serien är testade på djur.
Produkterna har ett rent och modernt doftspråk som är uppbyggt kring doftfamiljen “Familjen Blom”. För personer med känslig hud eller allergi finns det
även oparfymerade produkter.

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:
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Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


