MIKROVLÁKNOVÉ UTĚRKY
S ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVOU

Při použití přípravku WHOOSH! Screen Shine®
s antimikrobiální mikrovláknovou utěrkou vyčistíte
jakékoliv zařízení od nečistot, bakterií a virů.

SCREEN SHINE
NETOXICKÝ ČISTIČ OBRAZOVEK A POVRCHŮ
Účinný a bezpečný produkt vyvinutý na základě
pokročilé biotechnologie a formulí na míru, který
celosvětově podporuje hnutí Tech Hygiene.

Jedním z nejúčinnějších a doporučených způsobů, jak se vyhnout přenosu virového
onemocnění (například COVID-19), je důkladné mytí rukou a nedotýkání se tváře.

Ale co váš telefon, který několikrát denně berete do rukou a přikládáte jej na obličej?
Všechno, s čím přijdete do styku, skončí na vašem telefonu, tabletu, notebooku, brýlích a mnoha
dalších zařízení, která používáte po celý den.
Svět je živnou půdou pro bakterie. Například telefon je obvykle pokrytý tolika mikroorganismy, že je
nejméně 10x špinavější než záchodové prkénko.
Pro udržení čistoty ale nemusíte používat agresivní průmyslové chemikálie, které navíc mohou
poškozovat patentované povlaky obrazovek.

Tipy na důkladné vyčištění telefonu
Použití netoxického, přírodního čističe obrazovek a povrchů WHOOSH! Screen Shine (vhodný i na
citlivé obrazovky všech zařízení Apple) je snadné. Před čištěním smartphonů sejměte kryt, abyste
zajistili vyčištění celého zařízení. Nastříkejte hadřík z mikrovlákna a otřete jím povrch, poté hadřík
obráťte a sušší částí případně vyleštěte obrazovku.

Jak často telefony čistit?
Vzhledem k intenzitě používání je váš smartphone je téměř jako třetí ruka. Z toho důvodu byste měli
telefon čistit stejně často, jako si čistíte zuby nebo si umýváte ruce.

MIKROVLÁKNOVÉ UTĚRKY
W! tkanina je vyrobena z prvotřídního tkaného mikrovlákna, které bylo ošetřeno antimikrobiálními
látkami, takže zabraňují růstu bakterií.
Antimikrobiálně je ošetřeno vlákno před tkaním látky, takže vydrží až 40 pracích cyklů .
Mikrovlákno je navíc velmi jemné – 50 až 100krát tenčí než lidské vlasy. Miniaturní smyčky umožňují
Whoosh! tkanině zachytit a držet mikroskopické nečistoty, prach a bioﬁlmy.
Stírá veškeré nečistoty na povrchu
zařízenía předmětů, kterých se
dotýkáme mnohokrát denně.

WHOOSH! JE BEZPEČNÝ A ÚČINNÝ PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ

Praní v pračce v teplé nebo studené vodě pomocí jemného pracího prostředku. Nepoužívejte aviváž – obaluje
vlákno, čímž ruší antimikrobiální účinek. Sušte volně (nepoužívejte sušičku). Nesmí se chemicky čistit ani bělit.

NOVÁ GENERACE ČISTIČŮ OBRAZOVEK

SCREEN SHINE
Každá sada obsahuje přípravek
Screen Shine a antimikrobiální
mikrovláknovou utěrku W!.

BEZPEČNÝ PRO VŠECHNY OBRAZOVKY
Speciálně navržený pro čištění, leštění a ochranu
obrazovky jakéhokoli mobilního telefonu
a elektronického zařízení. Ve složení není nic, co
by poškodilo, leptalo nebo poškrábalo obrazovky.

ODOLÁVÁ OTISKŮM PRSTŮ
Patentovaná receptura zanechává antistatický neviditelný
nanopovlak, který odpuzuje prach a odolává šmouhám,
mastnotám a otiskům prstů. Po několikerém použití také
usnadňuje používání dotykové obrazovky.

NETOXICKÝ A BEZ ZÁPACHU
Přípravek je bezpečný pro vás, celou vaši
rodinu i životní prostředí. Neobsahuje škodlivá
rezidua. Je bez alkoholu, bez amoniaku, bez
zákalů, antistatický. Složení je navíc zaměřeno
na snadné odstranění šmouh.

