Medisch gezuiverde lucht, een “must” in de strijd tegen Corona
Intensive care afdelingen kregen het de afgelopen maanden zwaar te verduren, dat hoeven
we je niet te vertellen. Het hele jaar al zijn we in de ban van het coronavirus en de zware impact
ervan op onze gezondheid. Als nooit tevoren gaan we op zoek naar afremmende remedies of
virus stoppende vaccins. Maar er is ook een andere oplossing; medische luchtzuivering.
Medisch gezuiverde lucht beschermt preventief:
Een griepspuit beschermt telkens tegen één griep. Een
corona-vaccin beschermt telkens tegen één Corona-virus, Mers, Sars of Covid. Een goed werkend immuunsysteem beschermt tegen alle virussen.

Monarch Clean Air werkt met
“World Patented” ULPA

De Monarch Clean Air verhoogt de longfunctie spec-

een zuurstofverhogende
ionengenerator

immuunsysteem. Met het toestel beschermt u zichzelf
tegen allerhande “indringers”: microben, bacteriën, virussen, allergenen, ...
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Kortere ziekenhuisopnames, ook
op de afdeling Intensive Care
Inactiveert en elimineert virussen,
aerosolen en (ziekenhuis-)bacteriën
Bescherming van dokters en
verplegend personeel
Merkbaar minder ziekteverzuim,
Houdt scholen, universiteiten,
winkels en kappers open
Zorgt voor Corona-veilig winkelen
Laten fysieke vergaderingen toe
Bevordert handel en economie
Geeft een oplossing aan het
“nieuwe normaal”

Monarch Clean Air zuivert de lucht tot op
0,1 µm!
De Monarch Clean Air maakt komaf met
slecht gezuiverde lucht. Met de capaciteit om
de lucht en de oppervlakken te zuiveren van
Met een zekerheid tot op 99,9999 % genereert
het een zuivere en helende lucht.

Z.O.Z. meer info

de lucht.
De “Ionengenerator” zorgt
voor een snellere en bete
re zuurstofopname in het
bloed.

Monarch Clean Air is de enige luchtreiniger op
wordt elke cel in het lichaam terug van voldoende
zuurstof voorzien, met een constant aangescherpt
immuunsysteem tot gevolg.

ziekteverzuim, onderhoud gebouw… een rechtstreeks gevolg van deze luchtreiniger.

Zowel thuis, op kantoor als overal waar mensen
vertoeven in binnenlucht, zorgt Monarch Clean Air
voor een goede gezondheid, en dit op constante
basis.

•

Bewezen voordelen zijn:

•

doelstellingen niet haalt
CO2-meters enkel aantonen hoeveel reeds

•

•

Mechanische ventilatie, en zelfs

•

neveneffecten genereert
UV-licht, ook Far-UVC (222nm), zonder
luchtzuivering, geen oplossing biedt*

•
•

longfunctie
Een aangescherpt immuunsysteem

Deze effecten resulteren in:
•
•
•
•

Een snellere genezing na allerhande ingrepen
en gezondheidsklachten
afdeling Intensive Care
Kortere ziekenhuisopnames
Een verhoogde griep- en corona-bescherming
voor dokters en zorgend personeel

Uit onderzoek blijkt dat:

Geen enkel ander merk, systeem, therapie, medicatie
cel in het lichaam opnieuw van voldoende zuurstof
wordt voorzien met een constant aangescherpt
immuunsysteem tot gevolg.
* Bron: Columbia University - Center For Radiological Research

Voor meer informatie, surf naar
www.luchtreinigers.be
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