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Що являє собою SterilOx?
SterilOx - це натуральний, безпечний і екологічно чистий
дезінфікуючий засіб, створений на онові електрохімічно
активованого водного розчину, що містить хлорнуватисту кислоту
(HOCl) і ряд окислювачів, спрямованих на знищення патогенних
бактерій, мікобактерій, вірусів (включаючи новий коронавірус, що
викликає Covid-19!), видалення біоплівки, грибів, спор, дріжджів і
для дезодорування приміщень.

Що таке хлорнуватиста кислота?
Наш організм виробляє хлорнуватисту кислоту
під час боротьби з бактеріями та вірусами.
Це частина чудового захисного механізму, який
неймовірно ефективний при знищенні
мікроорганізмів, що вторглися до організму.
Завдяки вмісту хлорнуватистої кислоти SterilOx
є ефективним дезінфікуючим засобом, що імітує
нашу власну імунну систему - саме цей склад
робить SterilOx унікальним.

Переваги SterilOx
• 100% безпечний, натуральний, екологічно чистий
• нейтральний рівень pH, м’яка дія без подразнень
• абсолютна безпека засобу: при диханні, попаданні на шкіру,
слизові тканини і навіть попаданні всередину організму
• висока ефективність (99,99%) проти бактерій (в тому числі МРЗС,
стафілококу, лістерії, сальмонели, кишкової палички), вірусів, спор,
біоплівок і грибків
• безпечний для дітей, тварин та рослин
• не містить спирту та шкідливої хімії
• знищує неприємні запахи

Приклади для застосування
Руки
Розпилюйте SterilOx на долоні з необмеженою
частотою протягом дня без будь-якого ризику
подразнення шкіри, свербіння або утворення плям на
одязі. Будьте певні, що ваші руки стерильні і не містять
вірусів після контакту з будь-якою людиною або після
відвідування громадських місць.

Ваші повсякденні речі
Можливо, Вам навіть не спаде на думку проводити
чистку багатьох речей, таких як: ключі від машини,
ручки сумок, кредитні картки, мобільні телефони та
футляри для них, гаманці, монети, годинники,
браслети, ключі від дому та інших дрібниць.

Особистий транспорт
Ми проводимо в корпоративних або приватних
автомобілях більше часу, ніж можемо собі уявити.
Найбільш забрудненими поверхнями в автомобілі є:
руль, коробка перемикання передач, дверні ручки,
магнітола тощо.

Наші домівки
У наших будинках ми повинні особливо піклуватися про
поверхні, тому що все це стосується здоров'я наших
сімей і дітей. Всі меблі, іграшки, підлога, дитячі
майданчики, пульти дистанційного управління, спальне
приладдя та постільна білизна, килими, штори. Просто
розпиліть спрей, змивати або витирати непотрібно.

Домашні тварини

Домашні тварини, як члени нашої родини, заслуговують
любові та найкращого догляду. Нанесіть SterilOx на
шкіру, пір'я, шерсть, кігті ваших домашніх тварин і
обробіть їх харчові миски, скребки, подушки, клітки та
інше для дезінфекції та захисту від патогенних
організмів. Також можна проводити дезодорування
підстилок.

Типи упаковок
0,5 л
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0,5 л

0,5 л

0,1 л
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0,5 л
0,25 л

1л

1л

0,25 л

5л

5л

Склад та умови зберігання
Склад:

Умови зберігання:

електро-хімічно активована
вода ≤ 99,98%, хлоркисневі і
гідропероксидні
оксиданти ≥ 0,02%
pH: 6.5-7.5

Зберігати в сухому прохолодному місці,
уникати високих температур і прямих сонячних
променів. Уникати випадкового або
неконтрольованого контакту засобу з
кислотами і перекисом водню. Найкраще
використовувати протягом 1 місяця після
відкриття.

Присутній легкий запах хлору, який зникає через декілька хвилин після
використання засобу.
Не містить агресивних сполук хлору.
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