
www.bioshop.dk

Telefon: 2223 6273

Den ultimative løsning, 
som naturligt og effektivt 

fjerner uønskede lugte

Se vores store 

udvalg på 

bioshop.dk

Værd at vide
Emballage 
BioShop AirCleaner leveres i plastemballage, 
så produktet ikke opsuger lugte inden 
anvendelse. Når de tages i brug åbnes 
plasemballagen og produktet anbringes det 
ønskede sted, hvorefter det bliver aktivt, så 
lugte fjernes.

Granulat kan støve 
Derfor anbefales det at omhælde BioShop 
AirCleaner til tobaksrøg og mados ved 
køkkenvasken eller udenfor. 

Rækkeevne 
500 gram BioShop AirCleaner kan rense et 
rum på 10 m³ i ca. 6 måneder. Herefter kan 
det regemereres.

Regenerering 
BioShop AirCleaner kan regenereres i en 
opløsning af 10% saltvand. Granulatet 
anbringes i saltvandet i ca. to timer, hvorefter 
produktet tørres. Herefter er det aktiv i en 
ny periode. Ved regenerering taber produktet 
noget af effekten.
 
BioShop AirCleaner kan regenereres ca. fire 
gange, hvorefter det bortskaffes med 
dagrenovationen.

Opvarmes BioShop AirCleaner 50-80 grader, 
kan lugt, der er absorberet, frigives igen og 
give en grim lugt.
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Sko og støvler

Tobaksrøg og mados

Septiktanke

Badeværelse

Sommerhus

Hunde, katte og gnavere

Køleskab

Lystbåd

Møbler og tæpper

Heste

Er du træt af at bruge dine penge 
på blot at skjule lugte med dyre, 

syntetiske kemikalier 
og parfumer? 

De fleste af den type produkter er ofte til 
stor gene for mange mennesker, der lider af 
allergi. 

Endvidere er nogle også testet til at være 
direkte sundhedsskadelige, ligesom de kun 
kamuflerer lugten uden at fjerne den. 
Så hvorfor bruge penge på dette, når der er 
mulighed for at fjerne lugten helt?

Effektiv og naturlig lugtfjerner
BioShop AirCleaner er et 100% natur-
produkt, som opsuger og fjerner dårlig lugt. 

Produktet er et specielt sammensat 
mineral som opsuger gasser og lugte ved 
ionbytning. Det bygger på naturens egne 
principper og er derfor ugiftigt for dyr og 
mennesker. 

Det er videnskabeligt bevist at mineralerne 
i BioShop AirCleaner reducerer mængden 
af skadelige kemikalier i luften.

BioShop AirCleaner fjerner 
naturligt og effektivt uønskede 

lugte, bakterier, allergener, 
forurenende stoffer samt 

forhindrer dannelsen af fugt

Vores poser trækker fugt ud af luften, og 
holder derfor ting som sko og 
gymnastiktasker m.m. tørre, og forhindrer 
dårlige lugte i at opstå. 

BioShop AirCleaner kamuflerer ikke gasser 
eller lugte, men fjerner dem og ved at opsuge 
det og omsætte det til ”frisk” luft.

Kan bruges over alt
BioShop AirCleaner kan anvendes alle steder, 
hvor der er lugtproblemer.

BioShop AirCleaner er lette at bruge du skal 
blot placere dem i eller i nærheden af de 
lugtende kondisko, gymnastiktasken, 
skraldespanden, blespanden, kattebakken, 
badeværelset, køleskabet mv. 

Poserne kan let hænges op, og de kan holde 
i op til 2 år ved regenerering.

Vores pose til køleskabet holder maden 
friskere længere, da den absorberer fugt og 
bakterier inden de ødelægger madvarende.
Du kan f.eks. også placerer den brødkurven. 
Derved sparer de penge.

Få maksimalt udbytte 
For at opnå den største effekt med BioShop 
AirCleaner, er det vigtigt, at der er en god 
luftcirkulation, de steder produktet bruges.

Lugtfjerner til 
et hvert problem


