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Airfresh Mysko Rumsdoft och Doftspray
TEST av DOFTER

Nedan är vår bedömning av doftens styrka, verkan och upplevelse. Vi har testat dem som Rumsdofter med ca 50ml vätska i en 
100ml glasflaska AX samt med 3 st doftpinnar. Vi har testat dem i ett litet rum på ca 8-10m2 och i en större lokal på ca 72m2. 
Rekommenderad rumsstorlek är dock max ca 45m2. Vi anger en siffra mellan 1-6 där 1 är en mildare lite mindre tydlig doft och
6 är en kraftigare mycket tydlig märkbar doft. Lägre siffra passar bra för dig som vill att doften skall vara funktionell och märkbar 
men ändå inte för tydlig och med en högre siffra så blir doften mer märkbar, tydlig och kraftfull. Utlåtandet är helt och hållet vår 
egen upplevelse. Där vi anger en asterix* så anser vi att verkan varit sådan att den varit fullt godkänd även i den stora lokalen. 
Observera att om siffran är lägre så är upplevelsen och verkan lika bra men ju lägre siffra desto bättre lämpad för mindre rum. 
Ju högre siffra desto mer lämpad för både mindre och större. 

Det är givetvis upp till var och en att göra sin egen bedömning då vi alla reagerar olika och då vi alla har olika åsikter angående 
doftupplevelser. Givetvis påverkar rummets storlek, ventilationen samt antal doftpinnar och mängden vätska hur stark verkan 
och upplevelsen blir. Vi har alltså testat dem som Rumsdofter och inte som Doftsprayer. Doften och upplevelsen är dock precis 
densamma oavsett på vilket sätt man använder dem. Skillnaden är bara den att som Rumsdoft med doftpinnar så får man en
mer jämn funktion och en bra verkan över mycket lång tid. Som Doftspray får man en mycket snabb effekt som eliminerar dålig
lukt snabbt och effektivt, men doften dröjer sig bara kvar under kortare tid, vilket givetvis är en naturlig följd av att man gör
enstaka sprayningar vid enstaka tillfälle. Använd dem gärna som både ock. Som Doftspray så eliminerar man snabbt och plötsligt 
uppkomna dåliga lukter och som Rumsdoft bevarar man sedan den angenäma doften under lång tid.

Nr 1 Angel 4* Behaglig och mjuk doft. Tydlig och märkbar doft även i större rum. En favorit.

Nr 2 Aqua 5-6* Frisk doft. Kraftfull, effektiv, tydlig, märkbar. Funktionell även i större rum. Favorit.

Nr 5 Boxx 4-5* Mycket omtyckt. Härlig doft. Tydlig doft av herrparfym. En av våra absoluta favoriter.

Nr 6 Kanel 3-4 Juldoft. Tydlig doft. Bra verkan. Svårbedömd. Vi tycker den är lite distinkt och ”tung”. 

Nr 7 Körsbär 5-6* Trevlig doft med mycket karaktär. Toppen. Bra för stora rum. Absolut favorit.

Nr 9 Kokos 3-4 Mild, mjuk, behaglig och dominant doft. Inte skarp. Bra för mindre rum. Favorit.

Nr 13 Jordgubb 4 Tydlig, rund med lite ”vass” doft. Omtyckt av dem som gillar bär. 

Nr 14 Berries 4* Tydlig, märkbar bärdoft. För den som gillar bär, typ smultron. För större rum.

Nr 16 Citrus 3-4 Tydlig citrusdoft utan att irritera. Bra frisk, märkbar doft med stark karaktär.

Nr 17 Jasmin 4 Mild, rund och tydlig blomdoft. Behaglig och trevlig doft.

Nr 18 J.Paul 4-5* Effektiv med tydlig doft av parfym. Även för stora rum. Omtyckt. Kanske lite ”skarp”.

Nr 20 Mango 5* En absolut klar favorit. Mjuk, mild, trevlig och behaglig doft. Effektiv och tydlig.

Nr 21 Äpple 3-4 Mild, god, mjuk och trevlig doft som man är bekväm med. Passar de flesta.

Nr 24 Björnbär 3 Lite svag effekt. Passar små rum. Men annars en mycket god och trevlig doft.

Nr 25 Neutral 4 Klar favorit. Mild, god parfymdoft. Ger känslan av ”Barber”-shop och frisersalong.

Nr 26 Apelsin 6* Kraftfull fruktdoft. Effektiv. Tydlig doft även i mycket stora lokaler. 

Nr 30 Vanilj 2-3 Vanilj är ju alltid en trevlig doft. Dock lite svag i styrka och lämpad för mindre rum.

Nr 44 Lavendel 2-3 God, trevlig och speciell blomdoft. Kanske lite klen i styrkan och passar mindre rum. 

Nr 65 Ametist 4-5* Mycket klar favorit. Doftar som en Calvin Klein-parfym. För små till medelstora rum.

Är du tveksam vilken du ska välja ? Vi skickar dig gärna prover.
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