
Roly Poly - biologisk og miljøvenlig

Den er videnskabelig udviklet til at rengøre normalt beskidt tøj uden at 

bruge traditionelt vaskemiddel. Den indeholder keramik og vaskebolden 

er uden toksiske stoffer. 

Fordel i forhold til almindelige maskinvask:

  Allergirisikoen, som er der når man bruger almindeligt vaskemiddel er 

 stærkt reduceret. 

  Sygdomsfremkaldende bakterier bliver fjernet (antibakteriel)

  Ens velbefi nden bliver forbedret, da der ingen rester er af vaskemiddel 
  Dit tøj bliver skånet: stoffet bliver elastisk og vaskebolden beskytter dit 

 tøj imod klor som opløses i vandet - samt afblegning og oxidering.

  På grund af effektiviteten hos Roly Ploy er blegemidler og andre 

 tilsætningsstoffer ikke nødvendig. 

  Du kan spare penge fordi forbruget af vaskemiddel og vand bliver 

 stærkt reduceret (på 3 år kan man let spare over 3500 kr). 

  Miljøet, vandet og grundvandet bliver skånet, da der ikke bliver ledt 

 nogen former for phosfater eller tensider ud i naturens vandkredsløb.

Roly Poly vaskebolden har en levetid på op til 3 år ved en 4 kilo vask pr dag. Hvis man vasker mere end 4 kilo, så skal man 

bruge to Roly Poly vaskebolde. 

En behagelig duft og blødere tøj: på grund af de naturlige stoffer i den udskifteligt patron, så får man en skøn frisk duft af 

citron og tøjet bliver lidt blødere end normalt. Indholdsstofferne i patronen er helt naturlige og en patron klarer ca 60 vaske 

og den kan let udskiftes. 

Indholdsstoffer i patronen: 60% limeekstrakt, 27% palmeolie (fra bæredygtigt landbrug, RSPO certifi ceret), 9% destilleret 
vand og 4% algeekstrakt. 

Roly Poly afgiver negative ioner til vandet, hvorved pletter som sætter fast i tøjets fi bre bliver reduceret, sådan at det let kan 
fjernes uden anvendelse af vaskemiddel. Vandet har en pH-værdi på ca 10, som svarer til det der er i et normalt kemisk 

vaskemiddel. Dermed bliver fedt og organiske eller kemiske plettereffektivt behandlet. 

Roly Poly fjerner klorforbindelser i vandet og reducerer deres overfl adespænding, hvorved vaskekraften bliver forstærket. 
Vandet indeholder en højere gennemtrængnings effekt og dens vaskeegenskaber bliver forbedret.

Anvendelsen af Roly Poly er simpel

Læg den imellem dit vasketøj i vaskemaskinens tromle.

Hvis du benytter en komi-maskine (både vask- og tørretumbler), så skal du 

tage Roly Poly ud efter endt vask og før tørretumbleren går i gang, ellers 

ødelægger du vaskebolden.

Efter endt vask fjerner du dit vasketøj fra tromlen og lægger vaskebolden til tørre. 
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