KORKEA TASOISTA HAJUJEN HALLINTAA

AirX 17— Ilmaan syntyvien hajujen ehkäisyyn.
AirX 100% hajunehkäisijä

Helppo ja edullinen tapa pitää
epämiellyttävät hajut poissa
jopa kuusi kuukautta.

AirX— Kun haluat 100% hajunehkäisyä

Uusi AirX 17 MIKROSOLUT – ITSEKIINNITTYVÄ HAJUNPOISTAJA
SELOSTE

HYÖDYT

AirX 17 on todellinen hajunpoistaja aidoimmillaan,

Moderni vaihtoehto:

laimentamattomassa muodossa kapseloituna miljoo-

Toisin kuin muut raikastimet, AirX 17 ei sisällä liuottimia mitkä

niin soluihin, jotka vapauttavat AIRICIDEa ympäri vuo-

ovat myrkyllisiä nieltäessä ja haitallisia pinnoille läikkyessä.

rokauden vakaasti ja järjestelmällisesti neutralisoiden

AirX 17 mikrosolut toimivat jatkuvasti ilman napin painalluksia

pahat hajut. Poistaa pahat hajut bakteerikasvustoista,

tai käyttöhäiriöitä.

hapettumisreaktioista, kemikaaleista, jne, silti poista-

AITOA AIRICIDEA. Ei ponnekaasua, ei säiliötä, ei jatkeaineita,

matta mieluisia bakteerivapaita hajuja. Tabletin

vain 100% Airicidea, yksinoikeutettua hajunpoistajaa, mikä

käyttöikä on kuukaudesta 6 kuukauteen riippuen ilma-

perustuu tieteellisesti hyväksyttyyn konseptiin muuttaen haju-

alan suuruudesta ja ilmanvaihdon nopeudesta.

molekyylien kokoa ja muotoa ilmassa, hajureseptorien aisties-

KÄYTTÖKOHTEET

sa enää hajun vain miellyttävänä, mitä se ei olisi ollut alkuaan.
KAPSELI - aerodynaamisesti muotoiltu, tarjoamaan maksi-

Poistaa pahan hajun bakteerikasvustoista, hapettumi-

maalisen solupinnan tehokkaalle AIRICIDEN virtaukselle pois-

sesta, kemikaaleista, maaleista, liottimista, tulesta,

tamaan hajuja.

savusta, oksennuksesta, ulosteista, jne. Toimii sairaa-

Kapseli aseotrooppinen – Kapillaari toiminnossa miljoonat

loissa, hoitokodeissa, hotelleissa, kouluissa, klubeilla,

mikroskooppisen kokoiset solut AirX 17:ssa vapauttavat AIRI-

ravintoloissa, toimistoissa, laboratorioissa, kenneleis-

CIDEn hajun poistajaa tasaisesti – 24 tuntia vuorokaudessa.

sä, lentokoneissa, autoissa, kodeissa, jne.

Kaksipuolinen teippi mahdollistaa AirX 17 kiinnityksen huomaamattomiin paikkoihin.

KÄYTTÖOHJEET

UUDELLEEN SULJETTAVA – Toisin kuin kilpailevat tuotteet AirX
17 on uudelleen suljettava mikä mahdollistaa AirX 17 käyttä-

Käyttö on todella helppoa. Mikrosolut aloittavat työnsä

misen silloin kuin se on tarpeen ja se pidentää huomattavasti

välittömästi kun avaat kannen. Se ei tarvitse mitään

kapselin käyttöikää.

erikoisvälineitä tai pattereita.

ERITYISTIEDOT

Aseta kapseli paikkaan missä on hyvä ilmavirtaus, kuten ovitaskuun tai keskikonsoliin autossasi.

Tyyppi………………………………………….. tiivistetyt mikrosolut

Kiinnitys – Varmista että kiinnitettävä pinta on puhdas,

Hajunpoistaja………………………………………….. aito AIRICIDE

tasainen ja kuiva. Poista suojapaperi teipistä. Paina

Hajunpoistoaineen vapautus………………………..…. n. 180pv

tiukasti kiinnitettävään pintaan.

Hajunturruttaja aineet…………………………………………. ei ole
Öljytislaustuotteet……………………………………………….. ei ole

MAAHANTUOJA

Myrkyllisyys……………………………………….………….. myrkytön
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Vaikutus metalleihin……………………………...…. ei hapettava
Jäätymis-sulamisvaikutus…………………………. ei vaikutusta
Lämpötilavaikutus toimivuuteen...……………. ei vaikutusta
Valkoinen mikrosolukapseli, ei tahraava

