UV-C Miracle Wand®
Virüsleri (örneğin H1N1 Gribi),
Bakterileri (örneğin MRSA), Salmonella,
E.coli, Stafilokoklar, Alerjenler, Küf, Toz
Akarları (Mite) ve yumurtalarını
yaşadığımız ortamlardaki tüm
yüzeylerden % 99
oranında yok eder
ve strelizasyon sağlar.

Sağlıklı Yaşam Alanları
www.pastelyasam.com

UV-C Miracle Wand Mikrop, Bakteri
ve Virüsleri %99 oranında öldürür:








Rota Virüsü
Salmonella
E.Coli
Kampilobakter
Bacilus cereus
H1N1 virüsü
MRSA ve
süpermikroplar

Aynı zamanda;
 Yatak mikrobu,
piresi ve
yumurtaları
 Toz Akarları
(Mite) ve
yumurtaları
 Stafilokoklar ve
Zatürre virüsü

UV-C Miracle Wand® kesin bilimsel
laboratuvar testlerine tabi tutulmuştur ve
bakteri, virus, mantar, ve diğer mikroorganizmaları, MRSA ve H1N1 dahil olmak
üzere %99 oranında tüm yüzeylerden yok
ettiği ıspatlanmıştır. Yüzeylere, hassas
kumaşlara ve çevreye zararlı olan sert
kimyasalların kullanımına olan ihtiyacı da
azaltır.
Miracle Wand’ın tam kalbinde UV-C lambası
bulunur. Bu lamba Ultraviyole Mikrop
Öldürücü Enerji üretir, ve bu ışığa maruz
kalan tüm mikro-organizmaları öldürür.
UV-C Miracle Wand®’i kullanmak
‘görünmeyeni temizlemek’ için mükemmel
bir yoldur, mikro-organizmaların sebep
olduğu hastalıkları ciddi oranda azaltır ve
kötü kokulara engel olur.

Günümüzde yaşanan Gıda
Zehirlenme vakalarında gıdada
meydana gelen bozulmanın yanı sıra
gıdanın hazırlandığı ortamın
yeterince dezenfekte edilmemesi de
ciddi oranda önemli bir sebeptir!

UV-C Miracle Wand® kullanarak evinizde ve
işyerinizde yemek masası, çatal/kaşık/bıçak
gibi yemek servis araçları, kesme tahtası ve
mutfak aletlerini 20 saniye sterilize ederek
kendinizi istenmeyen canlılardan ve onların
doğurduğu hastalıklardan koruyabilirsiniz.
Toz Akarları (Mite) evimizde ve çalışma
ortamlarımızda heryerdeler. Yaşamak için
en sevdikleri yerlerden biri sizin yatağınız ve
yastıklarınızdır Onların dışkı atıkları astım
krizleri, ekzema, saman nezlesi gibi
hastalıklara ve aynı zamanda diğer tehlikeli
virüs ve bakterilerin yayılmasına sebep olur.
Çocukların Toz Akarlarına maruz kalması
ömür boyu süren allerjik durumlara sebep
olabilir.

UV-C Miracle Wand – UV-C Işık
Teknolojisinin faydalarına hızlı ve
kolay bir erişim sağlıyor!
UV-C Miracle Wand 20 saniye gibi
kısa bir sürede dezenfeksiyon
sunuyor. Yatak odası, banyo,
lavabo, mutfak, çocuk odası,
çalışma masası gibi günlük
hayatımızı geçirdiğimiz her yerde
sert ve yumuşak yüzeylerde UV-C
Işık sayesinde tam temizlik sunar!
Hedeflediğiniz yüzey üzerinde
yavaşca ve yatay olarak hareket
ettirin, 20 saniye sonra tüm
mikrop, bakteri ve virüs %99.9
oranında ölmüş olacaklar.
İşte kullanımı bu kadar basit!

UV-C Miracle Wand® cihazınızı ofisinizde
de yanınızdan ayırmayın!
Sıradan bir çalışma masasının üstü klozet
oturma alanına kıyasla 400 kat daha fazla
bakteri barındırır! İşyerlerinde hastalıkların
çalışanlar arasında çok kolay ve hızlı bir
şekilde yayılmasının sebebi budur.

Bilgisayar klavyenizi, farenizi, kalemlerinizi,
cep telefonunuzu ve uzaktan kumandanızı
sık sık sterilize etmeniz onlardan size
bulaşan bakterilere karşı oluşturabileceğiniz
en önemli tedbirdir. Herhangi bir yüzeye
tutunmuş bakteri o yüzeyde 3 gün boyunca
canlı kalabilir, ve dokunduğunuz an size
geçiş yapabilir.
UV-C Miracle Wand ile görünmeyen tüm
mikro-organizmalardan kendinizi koruyun!

KULLANIM ÖNERİLERİ
Yatak/Yorgan/Yastıklar:
Malesef yataklarımız ve
yastıklarımız yatak
mikrobu, toz akarları ve
onların yumurtaları için
en uygun ortamlardır. 2
yıl kullanılmış bir yastık
ağırlığının yaklaşık
%10’u bunlardan oluşur. UV-C Miracle
Wand® ile sterilizasyon esnasında Wand’ı
yüzeyden 2cm kadar yukarıda tutun ve
yavaşça hareket ettirerek kullanın. Her
30cm’lik alanın yaklaşık 20 saniye sterilize
edilmesi gerekir. Tüm yüzeyi bu şekilde
tamamlayana kadar devam edin. Bu temizlik
en az haftada bir kez tekrarlanmalıdır.
Evcil Hayvan yatakları ve örtüleri: Yukarıda
bahsedilen Yatak/Yorgan/Yastıklar için
kullanılan aynı yöntemle sterilize edin.
Mobilya ve Perdeler:
Wand’ın güvenlik
amaçlı otomatik
kapanma özelliği
gereği perde ve storlar
yatay bir şekilde
temizlenmesi gerekir. Temizlik mesafe ve
süreleri Yatak/Yastık temizliği ile aynıdır.

Banyo ve Tuvalet: Genel
banyo mikrop, bakteri
temizliği ve onların sebep
olduğu kokuların
giderilmesi için banyo
yüzeyleri (20 sn), klozet
(20 sn), sifon düğmesi
(10 sn), kapı kolları (10 sn) ve duş
takımlarını (10 sn) sterilize edebilirsiniz.
Kişisel Bakım Ürünleri:
Kişisel bakım ve hijyen
ürünlerimiz zaman
içerisinde kullanıldıkça
ciddi derecede bakteri ve
mikrop barındırmaya
başlarlar. Hijyen amaçlı
kullandığımız ürünleri düzenli olarak sterilize
etmemiz gerekmektedir. Tırnak makası, jilet,
tıraş bıçağı, tarak, diş fırçası, cımbız, banyo
lifi gibi ürünleri 10 saniye boyunca sterilize
etmek yeterlidir.

Çocuk ve Bebek Ürünleri:
Çocuklarımızın herhangi
birşeyi alıp ağızlarına
götürmelerini engellemek
neredeyse imkansızdır. Bu
sebeple, onlara daha
sağlıklı bir yaşam alanı
sunabilmek için onların günlük
kullanımındaki ürünlerini sterilize etmek
uygulanabilecek en uygun çözümdür.
Bebeklerinizin yataklarını, yastıklarını
sterilize etmenin yanı sıra, oynadığı oyuncak
ve kullandığı gereçleri 20 saniye boyunca
sterilize edebilirsiniz.
Meyve ve Sebzeler: Wand’ı yaklaşık 20 cm
kadar yukarıda tutmalısınız, sterilize etmek
istediğiniz meyve ve sebzeler için 20 saniye
kadar kullanabilirsiniz. Dikkat: Meyve ve
Sebzelere 20 saniyeden daha fazla
kullanmayın, tadlarını değiştirebilir. Diğer
hiçbir gıda ürünü üzerinde KULLANMAYIN!

Mutfak Yüzeyleri ve
Gereçleri: Mutfakta
kullandığımız gereçler ve
yemeklerimizi
hazırladığımız yüzeyler
bakterilerin yaşaması için
çok uygun ortamlardır ve
gıda zehirlenmesi, dizanteri, soğuk algınlığı,
grip gibi birçok hastalığa sebep olurlar. 2cm
mesafeden 20 saniye boyunca sterilizasyon
uygulayarak bunların hepsini %99.9
oranında yok edebilirsiniz.

Aracınızda: İngiltere
ve Amerikada yapılan
bağımsız
çalışmaların ardından
yayımlanan raporda
tipik bir araç
direksiyon, vites kolu ve konsolunun 285
çeşit bakteri barındırdığı ve bunlardan en az
onunun patojenik olduğu ortaya çıktı. Araç iç
yüzeylerinin ve koltukların 2cm mesafeden
her 30cm’lik alanın 20 saniye süreyle en az
haftada bir kez sterilize edilmesi gerekir.

Ayakkabılar: Ayakkabılarınızın iç yüzeylerini
5 dakika boyunca 2cm mesafeden sterilize
edin. Bu sayede ayak mantarı ve kokusuna
sebep olan bakteri ve mikropları %99.9
oranında yok etmiş olacaksınız.
Ayakkabılarınızın dış yüzeylerini ve
ayakkabılığınızı da sık sık sterilize edin,
ayakkabılarımız dışarıdaki mikrobu eve
taşıyan ana kaynaklardandır.

Ofis Çalışma Ortamı:
Bilgisayarlar, Çalışma
Masaları, Telefon vb. 2cm
mesafeden 10 saniye
boyunca kullanarak
sterilize edin. Ofis
masanızda yemek yemeği
tekrar düşünün! Ya da onu düzenli olarak
UV-C Miracle Wand® ile sterilize edin!

