NOOIT MEER ZWEETPLEKKEN
IN JE OVERHEMD
Utrecht, 14 juni 2016 – Iedereen zweet. De één zichtbaarder dan de ander. Zweten wordt veroorzaakt door
beweging, warmte, maar ook door emoties. Bij emoties (of het nu gaat om stress, angst óf blijdschap) zweet
je zelfs 2x zoveel dan wanneer je het warm hebt. Natte plekken in het overhemd en onder de oksels zijn geen
aangenaam gezicht. Honderdduizenden zakelijke professionals hebben er elke dag opnieuw last van. Met
noshirt dry behoren zweetplekken en –geuren voortaan tot het verleden.
EERLIJK OVER ZWETEN
Hoewel veel kantoren en auto’s tegenwoordig beschikken over systemen
voor klimaatbeheersing, wordt er door de Nederlandse man nog heel wat
afgezweet:
•
•
•
•
•

65% zweet als het een warme dag is;
51% transpireert nu eenmaal snel;
49% zweet als ze zich enigszins inspannen;
35% heeft last van transpiratie bij een moeilijk gesprek;
32% begint te zweten in uitdagende situaties.

Zweet is niet alleen zichtbaar, maar zorgt ook voor een nare geur.
De zweetgeur ontstaat door bacteriën op de huid die het zweet afbreken.
Deodorant, ontharen en frisse, schone kleding van natuurlijke materialen
(bijvoorbeeld katoen) helpen dit voorkomen. Toch blijkt uit onderzoek van noshirt dat 68% van de mannelijke
professionals nog steeds last heeft van die vervelende transpiratiegeur. Ondanks het gebruik van een deodorant en
dagelijks schone kleding.

NATUURLIJK TEGEN ZWEET
“Met deze kennis hebben wij een product ontwikkeld dat ervoor zorgt dat zowel de zweetplekken rondom de oksels als
die nare transpiratiegeur tot het verleden behoren. Een ondershirt dat goed transpiratievocht absorbeert, nare luchtjes
helpt voorkomen, maar niet te warm is onder een overhemd. We hebben een groot aantal vezels onderzocht en getest.
Nadat wij zelf overtuigd waren van het resultaat, volgden er uitgebreide klanttesten. Ook zij waren enthousiast en
beoordeelden ons nieuwe product met een 8,3. Daarom presenteren we vandaag met trots ons nieuwe noshirt: noshirt
dry, natuurlijk tegen zweet.”, aldus Martijn Licht van noshirt.

DROGE OKSELS DANKZIJ NANO-VEZELTECHNOLOGIE
Noshirt dry is dé unieke combinatie van ons bestaande dunne, lichte en frisse noshirt lite met de toevoeging van
extra stof op de plek waar het meest wordt gezweet: rondom de oksels. Deze inzet is gemaakt van speciaal voor ons
ontwikkelde stof van TENCEL®. Dankzij de nano-vezeltechnologie van TENCEL® heeft noshirt dry een optimaal
vochtmanagement. Het zweet wordt sneller opgenomen en direct weer afgebroken. Hierdoor reduceert noshirt dry
ook de transpiratiegeur op natuurlijke wijze. Met noshirt dry garanderen we, net als bij onze andere noshirts, een ultiem
draagcomfort gekoppeld aan een lange levensduur.

Bekijk ook www.noshirt.nl/zweet

OVER NOSHIRT
Noshirt ontwikkelt niet-zichtbare ondermode voor mannen die het belangrijk vinden
om er goed verzorgd en gekleed uit te zien. Noshirt heeft een langere achterkant en
slim-fit draagcomfort. Het houdt je overhemd fris in de zomer en biedt extra warmte
als het kouder wordt.
Bij noshirt maken we ondershirts en shorts van onze unieke Supreme Comfort
Cotton ‘blend’. De basis van deze unieke stof is Supima® katoen. Premium katoen
met een zeer lange vezel, gekweekt in de Verenigde Staten door telers die streng
worden gecontroleerd en geen concessies doen aan kwaliteit. De productie vind
plaats in Oeko-tex gecertificeerde ateliers. Dit betekent: geen onnodige vervuiling,
geen onnodig gebruik van water en geen kinderhandjes bij de pluk of productie.
Noshirt dry, natuurlijk tegen zweet is vanaf nu verkrijgbaar in onze webshop
voor €39,95.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Neem voor het aanvragen van beeldmateriaal, digitaal bestand infographic,
meer informatie over noshirt en/of een noshirt dry sample contact op met:
Martijn Licht
Tel: 06-51458864 of e-mail martijn@onderbelicht.com
Bekijk ook www.noshirt.nl/zweet
Bijlagen: factsheet & testimonials noshirt dry en infographic

Bekijk ook www.noshirt.nl/zweet

