
PROPRIETATI
DESCRIERE

IMPORTANT

PRODUS BIOLOGIC UNIC
PCC99 este primul produs de curăţare pentru sistemele de climatizare bazate pe componente biodegradabile. 
Probioticele din produs sunt microorganisme vii, bune, desigur pe deplin biologice.

Lupta activ impotriva mirosurilor neplăcute
Multe mirosuri rele într-un sistem airco provin din compuși organici. Probioticele de la PCC sunt capabile să absoarbă astfel 
de compuși organici și să ii digere, reducând astfel mirosurile rele.

REDUCE ALERGENII
Aerul exterior conţine o gamă largă de alergeni care pot intra și se acumulează în interiorul vasului prin sistemul airco. 
Probioticele din PCC99 sunt capabile să digere o gamă largă de alergeni, scăzând puternic riscul reacţiilor alergice 
din mașină.

100% INGREDIENTE NATURALE, ACTIVE
Probioticele din PCC99 sunt de origine naturală (sol și apă), astfel încât acţiunea produsului este 100% datorită 
ingredientelor active naturale.

CURĂȚAREA AIRCO LA NIVEL MICROSCOPIC 
Probioticele din PCC99 sunt capabile să degradeze o mare varietate de poluare organică într-un mod rapid și eficient. 
Aceasta face ca toate suprafeţele din sistemul airco să fie complet curate. Datorită dimensiunii lor microscopice, 
probioticele pot intra chiar și în cele mai mici locuri din sistemul airco pentru a îndepărta murdăria din locuri dificil de 
atins.

ACTIUNE SI EFECT DE LUNGA DURATA
Spre deosebire de compușii chimici care funcţionează doar câteva minute, probioticele din PCC99 rămân active în 
sistemul airco câteva luni. Aplicarea PCC de două ori pe an este suficientă pentru a vă bucura de un aer sănătos și pur 
pentru un an întreg.

SIGURĂ PENTRU TOATE SISTEMELE AIRCO ȘI INTERIOARELE AUTO
Compoziţia PCC99 este sigură pentru toate sistemele de aer și interior.

SIGUR PENTRU OAMENI, ANIMALE ȘI MEDIU
Atunci când respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale produsului PCC99, produsul este complet sigur pentru oameni, 
animale și mediu. Probioticele sunt substanţe care promovează sănătatea și mediul. În timpul aplicării, ar trebui să fiţi 
atenţi să nu pulverizaţi în direcţia unei persoane sau a unui animal, din cauza presiunii.

O DOZA DE 100ML REPREZINTA UN SINGUR TRATAMENT SI ESTE PENTRU UN SINGUR AUTOVEHICUL (aprox. 17 minute) 
IN TIMPUL FUNCTIONARII PCC99, MASINA TREBUIE SA FIE PORNITA SI FARA PASAGERI IN INTERIOR
CLIMATIZAREA TREBUIE SA FIE PORNITA PE A/C, VENTILATORUL DAR LA MAXIM, BUTONUL DE RECIRCULARE ACTIVAT
IAR GEAMURILE SI USILE AUTOVEHICULULUI TREBUIE SA FIE INCHISE 
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• Antialergic
• UNIC PE PIATA CU O CONCENTRATIE 
MINIMA DE 80 DE MILIOANE DE BACTERII PE 
MILILITRU
• 100% ingrediente active, naturale
• Sistem de aer conditionat si  ventilatie 
complet curățate
• Acționează în mod activ asupra mirosurilor 
neplăcute
• Reduce riscul aparitiei alergenilor
• Efect eficient și de lungă durată  (6 luni / 
sedința)
• Extrem de ușor și rapid de utilizat
• Curățare profundă, la nivel  microscopic
• Pentru toate autovehiculele
• Sigur pentru toate sistemele de aer AC
• Sigur pentru oameni, animale și mediul 
înconjurător

P C C 99
P R O B I O T I C   C A R    C L E A N I N G

by

PCC99 este un aparat de curăţare a aerului foarte eficient, care lucrează cu ingrediente active 100% naturale, nu numai 
inofensive pentru interiorul autovehiculului, ci și pentru dvs. și pentru toţi echipajul și pasagerii. Revoluţionarul PCC99
este singurul aparat de curăţare a aerului de pe piaţă care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind biocidele, deoarece 
este complet sigur pentru oameni, animale și mediu.


