
A polimerek nagy molekuláris mérete megakadályozza, hogy az összetevők
a szervezetbe kerüljenek, a bőr felszínén maradnak.
A fizikai és kémiai hatásmód megakadályoz bármilyen baktériumot, vírust hogy
rezisztenssé váljon.

A Biopocket alkoholmentes, biopolimerekkel, aloe verával, B5 vitaminnal kombinálva,
ezáltal nem szárítja ki a bőrt, és természetes hidratáló érzést ad.

AAz alkoholos fertőtlenítők oldószer hatásúak, így eltávolítják a bőrfelületen
található jótékony baktériumokat is  - ezzel szemben a Biopocket érintetlenül hagyja
azokat.   
 

A Biopocket egy alkoholmentes fertőtlenítő, amely képes
elpusztítani a vírusokat, és a baktériumok 99.999%-át,  akár 
több órás védelmet biztosítva.                        . 
A Biopocket nem-vegyi eljárásokat kombinál egy kétirányú
polimer rendszerrel, és válogatott aktív biocid hatóanyagokkal. 
Ezek a polimerek hidrofóbok, és a Biopocket molekuláris
megoldásamegoldása lehetővé teszi, hogy kemény felületeken, illetve
organikus anyagokon megtapadjon. Ez a tapadó/hidrofób
tulajdonság lehetővé teszi, hogy a termék vízálló legyen.
Mindez azt jelenti, hogy az aktív összetevők a helyükön
maradnak, és egy rendkívül ellenséges környezetet hoz létre
a baktériumoknak, amely hosszan tartó antimikrobiális hatással
rendelkezik.              .

Fizikai forma:
Szín:
pH:
Illat:
Szavatosság:
Kiszerelés:

ÖsÖsszetevők:

folyadék, spray formula
átlátszó
4-6
friss, enyhén illatosított
5 év
20ml, 225 fújás kulacsonként (akár 225 adag, ajánlott mennyiség
1-2 fújás ha1-2 fújás használatonként)
B5 vitamin, aloe vera, biopolimerek, víz. Aktív hatóanyag: DDAC
Egyéb összetevő: tejsav
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HASZNÁLATA

TERMÉKTESZT ADATOK

Fújjunk 1-2x a kezünkre, és oszlassuk el egyenletesen. Vigyázzunk, hogy szembe
ne kerüljön. Ha szembe kerül, mossuk ki bőségesen vízzel.
Alkalmazható elektronikai eszközökön is.  Ha például mobiltelefon képernyőjén
használjuk, fújás után egy finom ruhadarabbal töröljük le.

Európai standard tesztek
EN1500:2013
EN1499:2013
EN13 697
EN14476 NOROVIRUS
EN1276:2010
EN-14476:2014+A2:2019 CORONAVIRUS
Dermatológiai teDermatológiai teszt

Aktív összetevő DDAC, H1N1 (0,025%) tesztelt. Hatékony burkos vírusok ellen.
Példák burkos vírusokra:
-herpeszvírus (pl. Epstein-Barr vírus, Herpes simplex, Bovine alphaherpesvirus 1,
  suid herpesvirus 1)  
-poxvírus (pl. himlő, vaccinia vírus) 
-asfarviridae (pl. afrikai sertéspestis)
-fla-flavivírus (pl. Hepatitis C, sárgaláz vírus, Zika vírus, dengue vírus)   
-alfavírus (pl. keleti lóencephalitis vírus)
-togavírus (pl. alfavírus)
-koronavírus (pl. SARS vírus, MERS vírus, novel coronavirus (2019-nCov-Wuhan
  koronavírus járvány))
-Hepatitis D vírus
-ortomyxovírus (pl. influenza A vírus (H1N1 sertésinfluenza, H3N2 Hong Kong influenza,
  H9N2 a  H9N2 avain influenza, H3N8, H5N1, H5N2, ...) influenza B vírus, influenza C, D vírus)
-paramyxo vírus (pl. mumps vírus, emberi parainfluenza vírus, kanyaróvírus, kutya
szopornyica vírus, marhavész vírus)
-rhabdovírus (pl. veszettségvírus)
-filovírus (pl. Ebolavírus, Marburg-vírus) 
-bunyavírus (pl. Hantavírus, kaliforniai encephalitis vírus, kongói vérzéses láz vírus) 
-retrovírus (pl. humán immunhiány vírus (HIV), egér emlődaganat vírus)    
-a-arteriviridae (pl. sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV))       
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