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Ayakkabı
Dezenfektan
uzun süreli koruma

Bakteri - Mantar - Koku

yok edici !
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Yeni nesil ayakkabı dezenfektanı 
ayakkabılarınızın iç ini koruyor!

Bakteri ve mantarı çok kısa zamanda öldürüyor!

Uzun süreli koruması mikro organizmaların yaşam
ortamlarının oluşumunu uzun dönemli yok ediyor.

Etkili şekilde kokuyu engelliyor
Ayakta oluşabilecek enfeksiyonları engellemekte faydalı.

çevreye zarasızdır.

İçerdikleri :
100g içinde Ethanol, İsopropanol, Arındırılmış Su
Polykondensat, Koku, 0,75g Kuaterner Amonyum
Bileşikleri ve Pyrithion-Sodyum tuzu bulunur.

Formaldehyd, Fenol ve Nano part ikül içermez
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AYAKKABINIZAYAKKABINIZ nefes alsın !nefes alsın !
Herkes sorunu biliyor: kendisinden veya başkasından.
İster sokak veya spor ayakkabı veya en sevdiğiniz terlikler

olsun. Eninde sonunda hemen hemen hepsi "KOKUYOR"

Bakterilerden kaynaklanıyor !

Bakteriler çildimizdeki teri yok edereken 
salgıladıkları sıvıdan

 kaynaklanır bu ağır
ve kötü koku
Suçlunun adıda belli !

Bu bakteri deri de 
bulunan Triglyzeridleri

 dahi yağ asidine dönüş-
türebiliyor... ve ekşi kötü

koku oluşuyor.

İstenilmeyen konuklar : Mantarlar

Ayakkabının içine yerleşip sorunlar yaratan 
ve dolayısıyla istenilmeyenler arasında yer 
alan diğer grup mantarlardır, doğru tanımlamak 
gerekirse: ayak mantarı. En fazla görülen çilt 
hastalıklarındandır ve çeşitli patojenlerden
kaynaklanmaktadır. Özellikle ayakkabının 
içinde oluşan nemli ve havasız ortam ayak
mantarının üremesinde büyük rol oynuyor.

güvenilir çözüm sağlar !

yeni nesil ayakkabı dezenfektanı
Pedexan etkili formülü sayesinde bakterilerin,

ve mikro organizmaların yaşam

ortamlarının oluşumunu uzun dönemli yok ediyor.

mantarların

Bu formül sayesinde

şekilde bakterilerin ürettiği kokuyu engelliyor ve

güçlü bir

ayakta oluşabilecek enfeksiyonları engelliyor.

Basit  ve kolay uygulama

tüm ayakkabılara !
Ayakkabının içine temiz havada
sıkınız. İlk kullanımda ayakkabının kirlilik
yoğunluğuna göre 5 ila 10 püskürtme.

İlk kullanımda ve yoğun giyilen ayakkabılarda
haftada 3 uygulama tavsiye ediyoruz.

Düzenli uygulamada ant imikrobiyel etki yarat ır

ve birkaç hafta koruma sağlar.

Kokusundan anlayacaksınız :

güvenebileceğiniz rahatlığı verir
ve ayak sağlığınıza yardımcı olur.

bakteri, mantar ve kokuları güvenilir ve kalıc ı olarak yok eder.


