Här är några Ecodor produkter för
in- och utomhusbruk.
EcoHome luktborttagare
Ecohome är en luftfräschare som på ett naturligt
sätt demolerar molekylerna i odören istället för
att bara täcka över stanken (som de flesta luftfräschare gör). Lukten försvinner helt. Redan efter
några få gånger kommer du att märka resultat.
EcoHome är idealiskt för att eliminera odören t ex
i köket där det blir lukter av mat och sopor, badrum samt platser där sällskapsdjur har vistats etc.
Ecohome finns i 100 ml pumpflaska
och 1 liter refill.

EcoCar, ta bort lukt i bilen
Ecocar demolerar molekylerna från odörerna
i luften på ett naturligt sätt. Därför försvinner
stanken istället för att bara den bara täcks över.
EcoCar är det ideala sättet att eliminera dåliga
lukter i bil, båt och husvagn. Tar bort lukten av
matrester, rökig luft och lukten av sällskapsdjur.
EcoCar är idealisk för att eliminera lukter i bilen:
matlukt, röklukt, stank från husdjur, bensinlukt
och/eller diesellukt.
Ecocar finns i 100 ml pumpflaska
och 1 liter refill.

OdorShield
OdorShield är en specialutvecklad vätska
som angriper odörer från komposterbara
sopor vid källan. OdorShield är speciell
eftersom den appliceras på luktkällan
som en avskärmande filt. När OdorShield
sprayas på en luktkälla så erbjuder den ett
dubbelt skydd mot odörer. För det första
motverkas stankens spridning av den isolerande hinnan. För det andra blir stankmolekylerna absorberade och nedbrytna av
enzymerna i den illvilliga vätskan.

Ecodor Hälsovård.
EcoClinic luktbortagare
EcoClinic, en miljövänlig luktborttagare.
EcoClinic neutraliserar lukten med hjälp av
enzymer. EcoClinic är en miljövänlig luktborttagare av vegetabiliska extrakter. Med denna
luftrensare försvinner lukten när den kommer i
fysisk kontakt med det komplexa proteinsystemet. Dessutom är inte EcoClinic parfymerat så
det blir ingen kemisk lukt efteråt.
Tillämpning: lukt av brännsår, kroppsår, medicinska material, bandage, etc.
EcoClinic finns i 100 ml och
200 ml pumpflaska och 1 liter refill.

HappyFeet - mot lukten av svettiga fötter
HappyFeet är en spray som tar bort oönskad
svettodör. HappyFeet bryter ned svettmolekylerna på ett naturligt sätt, och får lukten att
försvinna istället för att bara dölja den.
HappyFeet är idealisk att använda i skorna,
men kan också appliceras direkt på fötterna.
Den kan också användas för kläder eller andra
ställen på kroppen.
Happy Feet finns i 100 ml pumpflaska
och 1 liter refill.
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ECODOR LUKTBORTTAGNINGS
PRODUKTER

Ecodor Djurprodukter.

Ecodors produkter tar bort alla typer av
oönskad lukt!

EcoPet lukt- och fläckborttagare är en
biospray som tar bort lukt och fläckar
på ställen där dina husdjur vistas, som
till exempel kattlådan, hund- kattbädden, buren, etc. Till skillnad från den
vanliga “luftförfriskaren” så tar EcoPet
lukt & fläckborttagning bort den
oönskade lukten istället för att dölja
den med en parfymerad doft.
Förutom att ta bort oönskade lukter
så tar EcoPet lukt & fläckborttagning
också bort avförings- och kräkfläckar
som har bildats i till exempel textil.
Produkten fungerar också utmärkt till att
ta bort blodfläckar, (röda) vinfläckar eller
kaffefläckar etc.

Vår teknologi gör det möjligt att ta bort odörer utan
att behöva använda sig av kemiska lösningar.
De vegetabiliska extrakterna i Ecodors produkter
arbetar som en katalysator emot bakterierna i luften.
Alla våra luktborttagningsprodukter är helt parfymfria
och passar därför bra för luktkänsliga personer och
astmapatienter.

Ecodor produkter irriterar inte,
ger ingen allergisk reaktion,
är utan drivgas och är biologiskt
nedbrytbara!

EcoPet lukt- och fläckborttagare

EcoPet lukt och fläckborttagare finns i
100 ml pumpflaska och 1 liter refill.

EcoPet Ultra-Rent
EcoPet Ultra-Rent för hundar, katter och gnagare.
Ecopet Ultra-Rent tar bort lukter och smuts från
pälsen utan att använda vatten. Ultra-Rent är gjort
av ofarliga vegetabiliska extrakter. Det irriterar
inte, ger ingen allergisk reaktion och återställer
pälsens glans.
EcoPet Ultra-Rent finns i
150 ml pumpflaska och 1 liter refill.

UF2000, borttagare av katturinlukt
UF2000 urinluktborttagare är en
stark luktneutraliserare. Den tar bort
urinlukten effektivt och miljövänligt.
UF2000 mot urinlukt täcker inte över
lukten av urin men istället neutraliserar den lukten med hjälp av vegetabiliska extrakter. Kan med fördel
användas av t ex kattuppfödare och
hundkennlar. Tillämpning: lukt från
urinstänkande hon- och hankatter,
men kan också användas mot urinlukt från din hund, dina kaniner, råttor, möss,
marsvin och vesslor etc. Kan användas i eller på
bland annat: kattlådor, betong, sten, fogar, parkett,
golvdelar av trä, laminat, linoleum, grusgolv, heltäckningsmattor, väggar, dörrmattor, sängar, madrasser,
möbler, soffor, mattor och golvplattor etc.
UF2000 finns i 500 ml pumpflaska
och 1 eller 2,5 liters refill. Finns också i en
1-5 koncentrat i 1 och 5 liters refill.

Upptäck (katt)urin med UV-lampa
Känner du lukten av urin men har svårt att lokalisera
var det kommer ifrån? Om så är fallet har Ecodor
lösningen! Med hjälp av UV-lampan
är det lätt att lokalisera
urinfläckar som inte är
synliga för blotta ögat.
Längd: 16,5 cm,
4 watt lampa.

Upptäck (katt)urin med UV-lampa
professional
Med UV-lampa professional blir det ännu lättare
att uptäcka urin
fläckar!

Beställ via Internet?
Vi levererar inom 48 timmar!

Gå till vår hemsida
och beställ!

Längd: 27 cm,
6 watt lampa.

