
 
 

 Индивидуално решение за защита срещу COVID-19 
 

България е една от първите държави в Европа, която въведе 

революционната технология от Южна Корея 
 

 

Представяме на вниманието ви един чисто нов, метод за индивидуална защита 

срещу вируси, бактерии и спори. Причината се крие в това, че продуктът създава 

антивирусен щит във въздуха около тялото ви, с диаметър 2 м, като отблъсква 

всички вредни вируси и бактерии. 
 

Доказано действие срещу:    
 Често срещаните вируси, в това число COV SARS 19, бактерии, микобактерии, 

спори и други. 

Активни вещества:  
 Натриев хлорид-NaCIO2 - 23%; 

Лимонена киселинаC6H807-49%; 

Други (магнезиев сулфат, натриев бисултаф, натриев карбонат) - 28%. 

 Начин на Употреба:  
 Разпечатайте външната опаковка, разпечатайте втората защитна опаковка, 

закачете връзката за баджа, винаги с дупките напред / нагоре. Да не се мокри с вода!!! 

Сертификация и прием: 

 FDA (Food and Drug administration of United states of America) – Американска служба за контрол на храните и 

лекарствата; 

 WHO (World health organization ) – Световна здравна организация; 

 NASA; 

 EPA (United states environmental protection agency); 

 DIGESA (Public service and government agency  of Peru); 

 MFDS (Ministry of food and Drug safety of South Korea); 

 СЕ Маркировка; 

 ECHA (European Chemical Agency) – Европейска агенция по химикалите; 

 РЗИ – етикет на български език; 

 Национална клиника по токсикология УМБАЛСМ „Пирогов“; 
 

PURE O2 осигурява на потребителя сигурен щит в продължение на 40 дни.  

 

Прилагането на технологията е изключително важно за професиите, при 

които се налага ежедневен контакт с много хора, също и за 

корпоративната социална отговорност и за работната/управленска етика. 
 
 Лекари и медицински персонал  

 Учители, професори и трудещи се в образователни учреждения 

 Служители, работещи на каса, в магазини, банки, в общински и 

държавни служби 

 Треньори и работещи във фитнес 

 Персонал във въздушния транспорт  

 Полицейски и военен  персонал 

 Социални работници – политици, участници в избори, домашни 

помощници 

 Хотели, ресторанти и всякакви туристически обекти  

 Всички, които работят в затворени пространства. 

 

Светът се учи да живее в страх от заразата.  

PURE O2 осигурява решението срещу този страх, наред със защита на 

здравето. 


