
G O O D   N I G H T
S P R A Y   P R O B I O T I C   A N T I A L E R G I C

PROPERTIES DESCRIERE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C.

WWW.CONAIR-PROBIOTICS.RO

MOD DE AMBALARE
RECIPIENT HDPE de 200ml

- Antialergic

- Fără substanţe chimice sau toxice

- Neutralizează acarienii de praf

- Efect antibacterian

- Atacă sursa mirosurilor

- Efect de curăţare și dezodorizare 
reziduală până la 3 zile

- Sigur pentru oameni, animale de 
companie și mediu 

Good Night este o abordare revoluţionară pentru prevenirea problemelor de alergii datorate 
acarienilor de praf. Printr-o acţiune complet inofensivă și microbiologică, alergenii acarienilor 
de praf sunt neutralizaţi din toate materialele textile. 
Are un efect rezidual de curăţare și dezodorizare, care durează până la 3 zile după utilizare.
Este sigur pentru toate suprafeţele lavabile, pielea și îmbrăcămintea. Sigur pentru animale 
de companie. Este biodegradabil, netoxic și neinflamabil pe teste de laborator aprobate de FDA.

Într-o zi obișnuită, o fiinţă umană va vărsa aproximativ 14 milioane de particule de piele,
care devin o sursă de hrană pentru creaturi microscopice,  numite acarieni. În timp ce locuiesc 
în multe zone din casele noastre, paturile și pernele sunt terenuri de reproducţie primordiale 
pentru acești micuţi critici. Deșeurile pe care le lasă în urmă sunt încorporate într-o proteină 
care provoacă alergii care declanșează reacţii alergice la cei sensibili (alergeni).
Bacteriile probiotice consumă deșeuri de acarieni de praf, piele moartă, matreata de animale 
de companie, transpiraţie și alte substanţe organice care provoacă mirosuri continuu, pe toata
durata lor de viaţă de 72 de ore. Aceștia concurează cu fiecare nouă generaţie de acarieni de 
praf pentru sursa lor comună de hrană și îi exclud în mod competitiv, consolidând controlul 
mediului probiotic cu fiecare aplicaţie. 
Acum ai o armată care să-și apere sistemul imunitar de  atacurile acestor alergeni iritanţi.

Potrivit pentru tot felul de materiale textile, inclusiv: paturi, perne, draperii, covoare, 
mobilier, lenjerie , animale de companie, cutii / zone de gunoi, îmbrăcăminte, genţi de 
gimnastică, încălţăminte sport și multe altele.

Agitati bine inainte de folosire.
Pulverizați în zonele dorite o dată pe zi timp de o săptămână și la fiecare 3 zile după aceea, sau după 
cum este necesar.
Potrivit pentru toate materialele și suprafețele.
A nu se lasa la indemana copiilor.


