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ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
V INTERIÉRECH
PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ?

90 % času trávíme v interiérech!*
CHARTA KVALITY PURESSENTIEL®
Produkty z nabídky Puressentiel® jsou na bázi EOBBD
esenciálních olejů (jde o botanicky a biochemicky jasně vymezené
esenciální oleje), které jsou 100% čisté a přírodní. Garantujeme u nich nulový obsah barviv, konzervantů,
syntetické parfemace, minerálních olejů a hnacích plynů.

Exteriér
Pyly, plísně,
bakterie, viry,
spory...

Lůžkoviny
Roztoči, hmyz
v postelích
Vlhkost
Plísně

ČISTOTA

CO VÁM BRÁNÍ
V ČIŠTĚNÍ VZDUCHU?
99,8

spokojený %
ch zákazn
íků
*

BLAHODÁRNÝ EFEKT NA KVALITU ŽIVOTA
VÝSLEDKY STUDIE ZAMĚŘENÉ
NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA U LIDÍ, KTEŘÍ TRPÍ LEHČÍMI
RESPIRAČNÍMI PROBLÉMY.

Studie byla vedena pod dohledem praktického
lékaře a pneumoalergologa(3).
Dezinfekční sprej Puressentiel® s 41 esenciálními oleji byl
pravidelně aplikován každý večer před usnutím po dobu 4 týdnů.
Na průběh dohlížel lékař.
VÝSLEDEK: zvýšení kvality a funkce dýchání a následně
i kvality spánku, úbytek jistých psychických i fyzických
symptomů stresu. Produkt vnímáme jako účinný při
potlačování příznaků spojovaných s dýchacími „obtížemi“
a se stresem:
>	REDUKCE POCITU „UCPANÉHO NOSU“ A NOČNÍHO
KAŠLÁNÍ.
> ZMÍRNĚNÍ MÍRY ZADÝCHÁNÍ PŘI MÍRNÉ NÁMAZE.
> ZMÍRNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ A ÚNAVY.
> ZMÍRNĚNÍ ÚZKOSTI PŘI PROBUZENÍ A POTÍŽÍ SE SPANÍM.

>9
 5 % UŽIVATELŮ POZOROVALO BLAHODÁRNÝ

Vaření
Vodní páry,
plísně

Domácí
zvířata
Alergeny, šupinky kůže

Koberce,
předložky,
závěsy
Roztoči, plísně,
prach

Vdechování biologických škodlivin přítomných ve vzduchu může
způsobovat dýchací obtíže a zhoršovat alergie nebo dokonce
vyvolávat jejich vznik.
Lidé trpící na alergie nebo na dýchací
Věděli jste že...?
obtíže jsou mimořádně citliví na
všechny zdroje infekcí (viry, bakterie...) 75 % alergií postihua na environmentální faktory (roztoči, jících dýchací ústrojí
plísně...), které mohou jejich stav ještě
způsobují roztoči**!
zhoršit. Proto je tak důležité vyčistit
vzduch v interiéru. Je proto nasnadě výběr dezinfekčního spreje bez
hnacích plynů, které škodí dýchacím cestám.

ROZTOČI
VIRY
BAKTERIE
PLÍSNĚ
ZÁPACHY
ŠTĚNICE
MOLY

* Environmental agency 2009, zdroj EPA Indoor Quality Tools. ** Roztoči: „Epidemiologie nemocí
dýchacího ústrojí souvisejících s alergiemi“, alergologická příručka, 2003.

EFEKT NA DÝCHÁNÍ.

> MÍRA SPOKOJENOSTI 99,8 % U VZORKU
8 969 UŽIVATELŮ!(4)

(3) Podle výsledků studie zaměřené na kvalitu života a snášenlivosti (53 osob - 4 týdny).
(4) Zákaznický test

DEZINFEKČNÍ SPREJ PURESSENTIEL

www.puressentiel.com
Distributor: www.diparlux.cz

S ESENCIÁLNÍMI OLEJI PRO ČISTÝ VZDUCH!
* Zdroj Celtipharm – prodeje v lékárnách v oblasti čištění vzduchu – od září 2005 do května 2015.
* Test spokojenosti na vzorku 8 969 zákazníků.

ÚČINNOST PROKÁZALO 12 STUDIÍ(1)
>
-

ČISTOTA
DEZINFEKČNÍ SPREJ PURESSENTIEL

S ESENCIÁLNÍMI OLEJI PRO ČISTÝ VZDUCH!

• Redukuje roztoče, choroboplodné zárodky
(viry, bakterie, mikroskopické houby), zápachy...
• Redukuje zdroje alergií.
• Dýchejte čistší vzduch!

ÚČINNOST PROKÁZALO 12 STUDIÍ
(1)

V interiéru může být až stokrát znečištěnější vzduch než
venku*. Sprej na čištění vzduchu Puressentiel®
s 41 esenciálními oleji se 100% přírodním
původem ve složení, které se zaměřuje na účinnost
a snášenlivost, které byly prokázány i laboratorně.

ÚČINNOST HUBENÍ A ODPUZOVÁNÍ ROZTOČŮ (< 1h)
Komplexní a definitivní efekt hubení roztočů už po první aplikaci.
Vynikající výsledky odpuzování roztočů: míra odpuzování činí 97 %.
Testovaný kmen: Dermatophagoides pteronyssinus.

> ÚČINNOST HUBENÍ VIRŮ: NF EN 14476 (5 minut)
- Po 5 minutách na viry, které napadají dýchací ústrojí:
Adenovirus typu 5 a Poliovirus typu 1.
- Po 1 minutě na virus chřipky A: Virus Influenza A (H1N1).
> ÚČINNOST HUBENÍ BAKTERIÍ: NF EN 1040 (5 minut)
-	
Studie vedená na kmenech bakterií, které často způsobují alergie
projevující se respiračními problémy: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.
> ÚČINNOST HUBENÍ plísní: NF EN 1275 (5 minut)
-	
Studie na kmenech kvasinek a plísní, které často způsobují alergie
projevující se respiračními problémy: Aspergillus niger, Candida albicans.

EFFICACITÉ
PROUVÉE
PAR
12 ÉTUDES(3)
> ÚČINNOST
ODPUZOVÁNÍ
A HUBENÍ
HMYZU:

Vynikající a definitivní na štěnice domácí (Cimex Lectularius)
a šatní moly (Tineola bisselliella).

ZAOSTŘENO NA ROZTOČE
Redukce množství roztočů je první a nezbytnou fází při tlumení alergií, které se
projevují respiračními obtížemi(2)!
Jde o mikroskopický hmyz, který patří do řádu
pavoukovců a který dorůstá délky sotva 1/3 milimetru.

V jediném gramu
prachu najdeme
až 15 000 roztočů!

Kde je můžeme najít?

Roztoči se živí zejména maličkými
kousky lidské kůže. Daří se jim především
v interiérech, kde hledají potravu v postelích,
polštářích, kobercích, ale hlavně v matracích.
Teplo a vlhkost jsou faktory, které podporují jejich reprodukci.

Jaký mají dopad na naše zdraví?

Roztoči jsou zodpovědní za celou řadu projevů alergií, například rýmu
a kašel, který vrcholí astmatem. Alergie způsobují zejména exkrementy
roztočů uvolňující se do vzduchu, který dýcháme.

(2) Bateman D. et al. Globalstrategy for asthma management and prevention : GINA executive
summary. Eur Respir. J. 2008 ; 31: strany 143 - 178.

* Environmental agency 2009, zdroj EPA Indoor Air Quality Tools.

AKTIVNÍ PŘÍSADY 100% PŘÍRODNÍHO PŮVODU

ROZTOČI

VIRY

VIRUS H1N

BAKTERIE

PRAKTICKÉ TIPY

Patentované složení s 41 esenciálními oleji:
Kopr, anýz, bazalka, pimentovník, palisandr, kajeput, skořice cassia,
dřevo atlaského cedru, citron, aloisie trojlistá, kmín, cypřiš, eukalyptus,
fenykl, jalovec, pelargónie, zázvor, hřebíček, anglická levandule, levandule grosso, muškátový květ, mandarinka, divoká majoránka, meduňka,
máta, máta peprná, myrha, niaouli, pomeranč, oregano, petržel, petitgrain, borovice lesní, rozmarýn, saturejka, šalvěj, tymián, tea tree, tymián, sporýš a libavka
Složení: Esenciální oleje - Etanol (alkohol rostlinného původu - CAS n° 64–17–5) 71% (m/m), Geraniol**
(CAS N°106-24-1) min. 0.05% (m/m). ** Přirozeně přítomný v esenciálních olejích.

> Důkladně větrejte alespoň 20 minut denně po celý rok!
MIKROSKOPICKÉ
HOUBY

PLÍSNĚ

ŠTĚNICE

MOLI

BIOCID: TP02, TP18, TP19

> Vyhýbejte se závěsům, těžkým záclonám, kobercům. Dávejte
přednost hladkým povrchům, žaluziím a linům.
> Pravidelně stírejte prach vlhkým hadříkem.

(1) Vědecké studie Puressentiel®.

>	Teplotu v místnosti udržujte pod 20°C a míru vlhkosti pod 60 %.
>	Matrace pravidelně otáčejte, větrejte, vysávejte a v ideálním
případě
chraňte neprodyšným
potahem.
EFFICACITÉ
PROUVÉE
PAR 12 ÉTUDES(3)
> Závěsy perte alespoň jednou měsíčně minimálně na teplotu
60°C.

NÁVOD K POUŽITÍ

>	Dětské plyšáky a hadrové hračky nechávejte pravidelně alespoň
na 24 hodin zamrazit a pak je perte v pračce.

Stříkejte do vzduchu, do čtyř rohů místnosti,
kterou chcete dezinfikovat. Aplikujte několikrát
denně a zejména večer, než se odeberete ke
spánku.

>> Používejte Sprej na čištění vzduchu
Puressentiel® s 41 esenciálními oleji se 100 %
přírodním původem a bez hnacích plynů.

Můžete stříkat i na koberce a další povrchy (po
vyzkoušení na malém kousku).
Prodej v lékárnách
Sprej na čištění vzduchu Puressentiel® s 41 esenciálními oleji se prodává v lahvičce s objemem
200 ml, v cestovním 75ml formátu a v rodinném 500ml balení. Pro dezinfekci rukou můžete
zakoupit Antibakteriální dezinfekční gel Puressentiel® se 3 esenciálními oleji, který nabízíme
v klasickém 80ml formátu, v kapesním 25ml formátu a v rodinném 250ml balení.

> Luxujte a čistěte podlahy jednou až dvakrát týdně.

Sprej na čištění vzduchu Puressentiel® s 41 esenciálními oleji používejte opatrně. Před použitím si
důkladně přečtěte návod k použití.

