Dezodoranty
do autoklawów

Envirobead™
Eliminują uciąŜliwe
zapachy !

Plusk!

wyłączny dystrybutor w Polsce:
BIOCORP Polska Sp. z o.o.
02-641 Warszawa ul Malawskiego 6
Tel 022 668 73 80 fax 022 658 45 06

biuro@biocorp.pl www.biocorp.pl

Let Spring in early.

Wrzuć kapsułkę do
autoklawu i odetchnij
świeŜym zapachem!

Powszechnie
wiadomo,
Ŝe
w
rutynowej
pracy
laboratoryjnej
powstawanie
nieprzyjemnych
zapachów jest nieuniknione. Roznoszą
one
po
pomieszczeniach
się
utrudniając
tym samym warunki
pracy.
Pracownicy próbują zaradzić temu
zjawisku na róŜne sposoby. Jednak
metody te są zupełnie niepraktyczne.
Firma BIOCORP Polska sp. zo.o.
proponuje zupełnie nowe praktyczne
podejście do tego problemu. Mamy
przyjemność zaprezentować bardzo
łatwy i skuteczny sposób pozbywania
się zapachów z Państwa autoklawów.

Przedstawiamy:

DEZODORANTY DO
AUTOKLAWÓW
(EnvirobeadTM)
Są to Ŝelowe kapsułki wypełnione
naturalnymi ekstraktami owoców
(cytryna, jabłko i brzoskwinia), które
całkowicie eliminują przykrą woń
laboratoryjną,
pozostawiając
dodatkowo świeŜy zapach przez wiele
godzin.

Zaletą dezodorantów do autoklawów
jest to, Ŝe zawarte w kapsułkach
zapachowe
naturalne
ekstrakty
owoców nie mieszają się z
nieprzyjemnym
zapachem
powstającym zwykle w trakcie
procesu autoklawowania a usuwają
go.

Gdy proces autoklawowania się
rozpoczyna i temperatura wzrasta
miękka, Ŝelowa kapsułka roztapia się,
powoli uwalniając skondensowany
aromat.

Efektu tego nie uzyskamy podczas
stosowania aromatów syntetycznych
proponowanych przez inne firmy.
Aromaty syntetyczne nie mają
całkowitej
eliminacji
zdolności
zapachów. Ponadto mieszając się z
zapachem naturalnym maskują odór
powodując powstanie jeszcze bardziej
uciąŜliwej mieszaniny zapachowej.

Aromat brzoskwiniowy (peach)
nr kat PL 603 opak 100 kapsułek

Dezodoranty
do
autoklawów
) −
proponowane
(Envirobeads
przez firmę BIOCORP są więc
naturalnym i jedynym praktycznym
rozwiązaniem problemu powstawania
nieprzyjemnych zapachów podczas
autoklawowania.
Odór
jest
usuwany
a
nie
maskowany

 ...............................................................
 Jestem
zainteresowany/a
dezodorantami
do autoklawów.
Poproszę kontakt.

Metoda stosowania jest prosta: po
zapakowaniu autoklawu a przed jego
Ŝelową
kapsułkę
zamknięciem
umieścić w dowolnym miejscu wsadu.

Dostępne zapachy:

Aromat jabłkowy (apple)
nr kat PL 604 opak 100 kapsułek
Aromat cytrynowy (lemon)
nr kat PL 605 opak 100 kapsułek

Cena:145,80 zł netto / op

Imię i Nazwisko .........................................
Instytucja:...................................................
………..........................................................
Adres: ……………………………….…….
......................................................................
......................................................................
 ............................................................
Fax ...........................................................
email............................................................

Wyślij faxem do 22 6584506

