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PREDSTAVITEV

Cyber Clean

Pisalna miza, raj za bakterije
..Na pisalni mizi v službi, računalniški tipkovnici, službenem telefonu in kalkulatorju je moč najti večje število škodljivih bakterij, prahu in
umazanije kot na povprečnem javnem stranišču..

Vaša pisalna miza v službi, računalniška tipkovnica, službeni telefon in kalkulator ... Ali veste, da
so testi po vsem svetu pokazali, da so to stvari,
na katerih je moč najti večje število škodljivih
bakterij, prahu in umazanije kot na povprečnem
javnem stranišču?!
Dr. Gerba, profesor na ameriški univerzi v Arizoni in eden vodilnih strokovnjakov v okoljski mikrobiologiji, je opravil študijo, ki kaže, da imajo
ljudje lažen občutek varnosti, ko gre za mikrobe.
Kot pravi sam: »Pomanjkanje znanja o tem, kje
se mikrobi skrivajo, je resen zdravstveni problem, saj se ljudje teh predmetov dotikajo, 80
odstotkov infekcij pa se širi s stikom prek rok.«

Kako deluje?

Kako naj se torej zaščitim?

Cyber Clean je revolucionarno čistilno sredstvo,
ki je bilo posebej izdelano za čiščenje lukenj, saj
vpije nesnago in ostanke ter uničuje mikrobe!
Cyber Clean odlikuje odlična kombinacija viskoznosti, elastičnosti in patentirana formula za čiščenje, ki vsrka umazanijo iz vseh kotičkov, ki jih
običajni izdelki ne morejo doseči. Uporaba izdelka Cyber Clean je izredno enostavna, a visoko učinkovita! Cyber Clean le razporedite po površini, dobro pritisnite in ga nato odluščite. Umazanija, prah in bakterije se bodo absorbirale,
membranska funkcija pa bo preprečila vrnitev
nesnage in dokončno uničila tudi mikrobe!

Izdelki Cyber Clean so na voljo v vseh prodajalnah Big Bang, Merkur, Mercator in na Pošti Slovenije. Ne pustite se bakterijam, ostanite zdravi!
www.cyberclean.si
(P. R.)
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Odstranite tudi 99,99 % vseh bakterij
Lasje, odmrla koža, hrana, prah in ogromno nevarnih bakterij, vse to se skriva v režah vaše tipkovnice, na površini spenjačev, luknjačev, kalkulatorja, pisal in službenega telefona. In vsi ti mikrobi se s predmetov hitro prenesejo na naše
roke, kasneje pa tudi na vse, česar se dotikamo.
Da bi to preprečili, je sedaj na voljo priročna čistilna zmes, s katero lahko očistite umazanijo in
odstranite tudi 99,99 % vseh bakterij – Cyber
Clean!

www.racunalniske-novice.com
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