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Wyciągi z roślin umożliwiające  
pozbycie się brzydkich zapachów

air control

Bogaty w naturalne zapachy produkt  
air control neutralizuje niechciane zapachy i odświeża 
pomieszczenia o niedostatecznej wentylacji lub miejsca, 
gdzie przez dłuższy czas przebywa duża liczba ludzi. 

 air control jest środkiem o niezwykłej 
efektywności w walce z nieprzyjemnymi zapachami: 
papierosów, obecnymi w kuchni, szatni, w zamkniętych 
zbiornikach, kuwetach zwierząt domowych i wieloma innymi.



www.huckerts.net
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N° POZYCJI OPIS OPAKOWANIE

PF 11000
PF 11003
PF 11006
EMB 0432
EMB 5207

Pojedyncza butelka z rozpylaczem, 10 mL
Pojedyncza butelka z rozpylaczem, 100 mL
Aerozol do dozownika, 250 mL
Elektroniczny dozownik do aerozolu 250 mL
Mocowanie ścienne z zamkiem 
zabezpieczającym, 100 mL

72 szt.
12 szt.
12 szt.
1 urządzenie
1 mocowanie

 to zastrzeżony znak handlowy firmy Laboratoire Huckert’s International.

Oparty na olejkach eterycznych z liści i kory wybranych gatunków drzew produkt  air control pomaga w walce 
z brzydkimi zapachami. Każda butelka o pojemności 100 mL zawiera równowartość co najmniej 20 kg odwodnionych wyciągów z 
roślin i zapewnia ponad 900 rozpyleń. Wyjątkowo wydajny  air control odkaża powietrze i eliminuje zapachy 
- wystarczy rozpylić.

STOSOWANIE

•  Odkażanie sal pacjentów lub pomieszczeń o 
niedostatecznej wentylacji

•  Neutralizowanie zapachów: papierosów lub 
obecnych w łazience czy szatni

WŁAŚCIWOŚCI

•  Silny odświeżacz powietrza
•  Stabilność = 36 miesięcy od daty produkcji
•  Produkt gotowy do użycia
•  Niezwykle szybkie odświeżanie powietrza
•  Długotrwały efekt w przypadku większości 

uporczywych zapachów
•  Łatwopalny

SKŁAD

•   Olejki eteryczne z roślin - etanol - 
opatentowany niebieski barwnik

•   Jakość i identyfikowalność są gwarantowane 
przez ISO 9001:2008

INSTRUKCJE UŻYCIA

➊  Pojedyncza butelka 10 mL: jedno lub dwa 
rozpylenia wystarczą, by odświeżyć 10 m³

➋  Profesjonalna butelka 100 mL: umożliwia 
regularne odświeżanie pomieszczeń, w 
których obecne są nieprzyjemne zapachy. 
Każde rozpylenie uwalnia 0,11 mL produktu 
i odświeża 20 m³

➌  Elektroniczny dozownik i aerozol 250 mL: 
do wyboru 6 funkcji

➍  Mocowanie ścienne wraz z kluczem, 
zabezpieczone przed kradzieżą

Świeży, czysty, naturalny i silny
air control
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