
Monipuoliset  
pesuaineet ja  
hajunsyöjä kaikkeen 
puhdistukseen –  
vaativimmissakin
kohteissa! 
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Maahantuonti & markkinointi: Fysio Healing Oy, Hämeentie 37, 24100 Salo 
Puh. 020 712 1515 • myynti@fysiohealing.fi • www.fysiohealing.fi

Voima Hajunpoistaja on moni-
puolinen veteen liukeneva ha-
junehkäisijä supertiivistetyssä 
muodossa. Voima Hajunpois-
taja poistaa kaikkein pahim-
mat hajuongelmat, pidempi 
aikaisempi teho, suurempi so-
veltuvuus ja käytön helppous. 
Voima Hajunpoistaja käyttää 
ainutlaatuisesti AIRICIDE® pa-
tentoitua hajun ehkäisijää 
neutralisoimaan hajut lähteis-
tään ja poistamaan jo ilmassa 
olevat hajut. Voit käyttää joko 
ilmanraikastajana tai lisää pe-
sunesteeseen.

HAJUNPOISTAJA 
Tehoaa vaikeimpiin 

hajuongelmiin.  
Käy 

ilmanraikastajana!
Voima on erittäin tehokas, ma-
talavaahtoinen pesuainetiivis-
te, kun tarvitaan pesutehoa ja 
helppoutta ajoneuvokaluston, 
kuljetuskaluston pesussa. Pois-
taa tehokkaasti öljyä, nokea, 
rasvaa, orgaanista yms. likaa. Ei 
vahingoita maali-, muovi- eikä 
kumipintoja. Ei sisällä haitallisia 
liuottimia.
Voima on suunniteltu erityisesti 
ajoneuvokalustojen raskaam-
man lian puhdistukseen, kuten 
mm. hevosautot ja kärryt. Tuote 
soveltuu myös esim. korjaamo-
tilojen lattioiden yms. puhdis-
tukseen.

Ajoneuvojen ja  
kuljetuskaluston 
PESUAINE- 

TIIVISTE 
Raskaamman lian 

puhdistukseen. 
Soveltuu sekä  

pesureihin,  
että käsinpesuun.

Soveltuu vaativien pintojen ja 
koneiden pesuun silloin kun 
tarvitaan hyvin likaa irrotta-
vaa, hajuja poistavaa ja desin-
fioivaa pesuainetta. Soveltuu 
myös yleispesuun kaikille vettä 
kestäville pinnoille. Liuottaa, 
emulgoi ja hajottaa mm. lantaa, 
savea, öljyä, nokea, rasvaa yms. 
vahingoittamatta kuitenkaan 
huokoisiakaan maali-, muovi- 
tai kumipintoja. Ei sisällä hai-
tallisia liuotinaineita. Tuote on 
täysin biologisesti hajoava.

MONIPUOLINEN 
YLEISPESUAINE 

Tehokkaasti  
puhdistava,  

hajuja poistava  
ja desinfioiva.

Poistaa todella tehokkaasti or-
gaaniset hajut, tahrat, oksen-
nukset, virtsan ja muut orgaa-
niset jäämät erilaisilta pinnoilta 
sekä ilmasta. Turvallisesti ha-
juttomaksi eläinten tilat, auto, 
koti jne. Voima Hajunsyöjä on 
yhdiste tarkasti valikoituja, 
turvallisia bakteereja, jotka on 
valittu niiden entsyymien tuo-
ton takia. Voima Hajunsyöjän 
bakteerit sulattavat orgaanis-
ta likaa, aikaan saaden tahrat 
ja pahan hajun katoamaan. Se 
sisältää myös patentoitua AIRI-
CIDE®ä , mikä poistaa jo ilmassa 
olevat hajut.

HAJUNSYÖJÄ 
Turvallinen 

käsiteltäville  
pinnoille ja 

ympäristölle!

SUPERTEHOKKAAT!


