


Vychutnat si svěží vzduch bez zápachu je stejně důležité jako uklizený interiér nebo moderní
dekorace. Freshness domácí sprej a Gelarom gel osvěží vzduch a zanechá vaši oblíbenou vůni tam,

kde byly skryty nepříjemné pachy.
Působí na molekuly zápachu na látkách, pohovkách, kobercích a všude tam, kde je nutné

zaměnit nepříjemný zápach na příjemnou vůni.
 

Identifikovali jsme molekuly, které způsobují přetrvávající pachy, například: 

potraviny ve špatném stavu • tělesný pot • vlhkost • tabák a kouř  • zapáchající dýmky • zvířata 

Odstraňte nepříjemný zápach pomocí Neutrarom. 



Neutrarom kombinuje

které účinně zachycují a odstraňují pachy.

Neutraromy mají velmi podobné chemické složení
jako molekuly, které způsobují zápach. Velmi málo se
liší od původce zápachu v jejich počtu atomů nebo v
chemické struktuře a proto jsou čichovými receptory
vnímány samostatně. Výsledkem je, že tyto podobné,
ale příjemně vonící molekuly zabírají prostor, ve
kterém bychom za normálních okolností vnímali
nepříjemné pachy. Neutraromy pachy zakryjí a my je
proto nedokážeme vnímat.

Fixador je schopen zachytit molekuly hlavní skupiny
látek, které generují nepříjemné pachy a které tvoří
komplexy plynné fáze. Fixador je absorbuje a nevrací
je do vzduchu, takže díky tomu tyto pachy mizí.

aktivní látky Fixodor a Neutrarom, 



Freshness sprej odstraňuje zápach, osvěžuje vzduch a zanechá pouze vaši
oblíbenou vůni tam, kde byly dříve skryté nepříjemné pachy. 

Okamžitě odstraní nepříjemné pachy na pohovkách, kobercích,
látkách, matracích a a zanechává příjemnou vůni
Perfektní pro všechny oblasti domu
Praktické balení  500 ml. 

VÝHODY FRESHNESS - Vonného spreje / Neutralizátoru zápachu

Parfémuje a pohlcuje molekuly způsobující zápach v látkách, pohovkách, kobercích a všude tam,
kde je potřeba nahradit nepříjemný zápach za příjemnou vůní. 



VÝHODY GELAROMU  - gelu neutralizujícího zápach 

Tyto vůně obsahují specifické složky (Neutraromy), které jsou chemicky konstruovány
velmi podobným způsobem jako molekuly, které způsobují zápach. Gelarom tyto
nepříjemné pachy odstraní a zanechá pouze příjemnou vůni. 

Neutralizuje nepříjemné pachy v malých prostorách
 Nepřetržitá a dlouhotrvající vůně
 Snadné použití, bez baterií nebo zástrček 
 Ideální do koupelen, odpadkového koše, zásuvek a
dalších malých prostor 

Gelarom je perfektní řešení pro neutralizaci nepříjemných pachů
v malých prostorách. 



Iris:  speciálně pro zvířecí mazlíčky
Frutos Rojos:  speciálně pro obývací pokoje, jídelny a tabák
Flor Blanca:  čistí vzduch v celém domě
Verbena:  speciálně pro kuchyně a koupelny
Soleil de Provence:  čistí vzduch v místnostech
Cotonet:  speciálně pro textilie, šatní skříně a oblečení
Jazmín blanco : speciálně pro botníky
Entre uvas y naranjos: speciálně pro vlhké prostory

Najděte si svoji vůni z kolekce Neutrarom: 




