
PROPERTIES

• Prelungeste efectul tratamentului 
cu PCC99 aducand in permanenta 
un aport de bacterii noi in sistemul 
de climatizare auto precum si pe 
toate suprafetele din masina

• Mai puţine infecţii

• Infecţiozitate virală redusă 

• Spaţii purificate

• Alergii mai putine

• Eliminarea cauzelor mirosurilor
nu doar acoperirea lor

DESCRIERE

BIO GO este un dispozitiv portabil revolutionar, multifunctional, capabil 
sa disperseze sub forma de ceata compusul probiotic extrem de concentrat 
BIO AIR fie ca sunteti acasa, la birou, camera de hotel sau masina.
Rezervorul mare de lichid si interfata de programare preprogramata fac ca 
acesta sa functioneze pentru dvs., astfel încat sa nu va faceti griji cu privire 
la mediul din jurul dumnevoastra

Nu toate suprafeţele pot fi tratate suficient prin curăţare periodică. Unele 
sunt foarte inaccesibile (tavane, conducte de aer ...), iar altele nu pot fi 
curăţate suficient de des (covor, perdele, radiatoare ...). Prin urmare, 
aparatul ultrasonic BIOGO M20 a fost dezvoltat pentru a trata permanent 
toate suprafeţele cu tehnologia sinbiotica. Prin vibraţii cu ultrasunete se 
generează particule de apă încărcate sinbiotic de doar 1μm (1/1000 de 
milimetru!). Acest lucru produce o ceaţă sinbiotică foarte fină care se
 distribuie rapid prin aer și toate spaţiile interioare. Prin această ceaţă 
probioticele și prebioticele sunt plasate pe toate suprafeţele din cameră. 
BIOGO M20 generează aproximativ 1 milion de probiotice pe secundă, 
ceea ce duce la o încărcare a bacteriilor bune în întregul spaţiu după câteva 
minute. 
Prebioticele sporesc apoi dezvoltarea unei microflore bune pe toate 
suprafeţele.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

Aparatul functioneaza automat cate un minut si jumatate la fiecare doua
ore, iar rezervorul de capacitate mare asigura cel putin doua luni de 
utilizare in regim automat
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PROBIOCARE EXTRA
S A P U N   P R O B I O T I C   P E N T R U   M A I N I   S I   F A T A

B I O  G O  M 2 0
APARAT ULTRASONIC PENTRU TRATAMENTUL SINBIOTIC AL MEDIULUI INTERIOR


