Aircode luftrenare hjälper er med pollenbesväret

Nu startar ett par intensiva veckor med mycket
björkpollen i luften. För allergiker innebär det röda och
kliande ögon, nysattacker, rinnande näsor och astma.
- Det kan bli värre i år än tidigare år, varnar experterna.
Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och kallas i
folkmun även för hösnuva och ger besvär när man kommer i
kontakt med pollenkornen. 15-20% av sveriges befolkning lider av
pollenallergi. Då växter sprider pollen vid olika tidpunkter under
året, kan besvären starta tidigt på våren och hålla på ända fram till
hösten. Symptom kännetecknas i form av rinnsnuva, nysningar,
nästäppa, röda och kliande ögon, trötthet samt astma.
Med Aircodes teknink skapas på ett effektivt, och miljövänligt sätt
en innomhusmiljö med ren luft fri från odörer, gaser och partiklar.
I luften far det ständigt runt partiklar och vid pollensäsongen ökar
detta markant. Speciellt allergiker lider stor skada av dessa
partiklar som kommer in i lungorna och ögonen och fastnar där.
Aircodes teknologi tar hand om och reducerar luftburna partiklar
ända ner till nanostorlek.

”” Detta är något som alla pollenallergiker borde ha. Vi har köpt en
Aircode till min dotter Catrine som är jättesjuk varje vår/sommar.
Den gör så att hon i alla fall har en fristad på sitt rum. Då har hon
möjligheten att få starta morgonen så gott som besvärsfri. Så fort
hon går utanför rummet blir hon tungandad och ögonen kliar och
sväller igen. Den fungerar mer än över förväntan och vi är så glad
att vi hittat den här grejen för Catrines skull.
Som Catrine säger.........Det bästa hon någonsin fått :) ””
Siv Engman Persson
Vi erbjuder -Nöjdkund garantiTesta våran produkt i 2 veckor, märker ni inget resulat får ni utan
frågor skicka tillbaka detta till oss på Matseco AB
Kontakta Matseco AB för beställning eller mer information:
Tel: 031-706 09 80 / www.aircode.se / info@aircode.se

Aircode kan erbjuda en smidig produkt som inte kräver krångliga
installationer eller stora utgifter och som dessutom är ett
energisnålt allternativ.
Aircode RX-100 är ett fristående aggregat som kan placeras på
väggen, fönsterbrädet eller i en hylla. Den pluggas enkelt in i ett
vanligt vägguttag och beroende på rummets storlek ger den
resultat redan efter någon timme.

Utdrag från blogg av nöjd Aircodeanvändare:
2012-05-01
”” är så jälvla sjuk. Eller ja, allergisk heter det. Äckliga jävla pollen. Kan det bara försvinna?! Det
ända stället jag kan vara på utan att svälla igen överallt är mitt rum, för där har jag denna Aircode
(luftrenare) som tar bort all pollen och grejs från luften i rummet, så jävla coolt! Tusen tack igen
mamma för den, den räddar mitt liv typ. Vi får se hur och om jag överlever morgondagen.””
2012-05-02
”” svullnaden har gått ner jättemycket men det är fan inte bra.. Det är tack vare min Aircode
(luftrenare) som jag har i mitt rum att jag kan andas och se över huvud taget för tillfället.””
2012-05-03
Den här mackapären (bild t h) som gör så att jag kan andas!!
”” Det är fan bland det bästa jag någonsin fått! Jag vaknar upp på morgonen och kan både andas
och oftast se. UNDERBART!
Aircode is the shit. ””
Catrine (http://catrines.devote.se/archive/808309/2012/5?page=2)

Aircode™ RX-100
Placering: fritt i lokal
Energiförbrukning: 10Watt
Vikt: 0,5kg
storlek: L 20cm B 6cm H 6cm

