5. maj 2017, Fanø

Nu er huset mit!
Min mand og jeg købte i februar 2017 et nyt-gammelt hus, desværre havde badeværelset foroven
den værste lugt, man kan forestille sig, ikke fra kloraknen men fra træpanelerne og gulvet, som
lugtede af en blanding af gammelt røg, urin og noget underligt sødligt. Jeg prøvede med alt
tænkeligt at få lugten væk, men intet hjalp. Efter at jeg på et restaurantbesøg, stødte på TG Fresh
Wave på toiletterne, der var ganske små og uden udluftning, men som ikke lugtede det mindste
indelukkede, gik jeg hjem og søgte mere om TG-Cleans produkter. Nu har jeg i tre uger brugt TG
Fresh Wave samt et par gange med TG Fresh Air Plus på mit toilet, og lugten er helt og aldeles
forsvundet! Jeg kan ikke anbefale TG-Cleans produkter højt nok, for de er virkelig et unikum
indenfor rengøring og lugtfjernelse, og samtidig er de meget lette at bruge.
TG Fresh Wave åbnes og placeres i rummet, hvor der er lugt eller der mangler opfriskning og så
passer den bare sig selv, samtidig med at dåsen, med dens mønstrede låg, pynter fint på fx et
badeværelse.
TG Fresh Air Plus er et sprayprodukt, som bare sprayes med et enkelt spray ind i rummet, hvor der
lugter, og efter at have sprayet ind nogle gange i løbet af de sidste par uger, er der nu ikke længere
gammelt røglugt eller andet ubehageligt at spore på toilettet.
TG Fresh Air Plus har jeg også brugt i andre rum, hvor der lugtede af gammelt røg mm, og det har
været mindst lige så effektivt i de rum som på badeværelset, også uden TG Fresh Wave
tilstedeværelse, da jeg kun bruger den på toilettet.
Nu har jeg et nyt-gammelt hus, der dufter, som jeg vil have det og ikke af de forhenværende ejer –
nu er huset virkelig mit.
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