SPECTACULAIR NIEUWS!
Verwerft het importeurschap van de allerbeste luchtreiniger ter wereld! Er bestaat geen
tweede die filtert op 99.9999% tot 0.1 micron met ons ULPA-filter! Schone lucht is
doorslaggevend voor een goede gezondheid! Het is een ultieme verbetering voor alle mensen
met een longaandoening!
Andere luchtfilters zijn uitgerust met het HEPA-filter die maximaal filteren tot 99.995% tot 0.3 micron en dat is
3 keer minder! Het corona en griepvirus is 0.12 micron en wordt door 0.1 micron zeker geëlimineerd! Dus in een
vertrek met onze Monarch Clean Air kun je elkaar door de lucht niet besmetten! Het apparaat reinigt de vervuilde
lucht via drie filters: een E-dust Zero filter (filtert grotere en zichtbare stofdeeltjes), een E-Gas Zero-filter (tegen
schadelijke geuren en gassen) en een E-Perfect-filter (schadelijke microstoffen). Daarnaast wordt met behulp van
een hoogtechnologische negatieve ionengenerator ervoor gezorgd dat betere zuurstofconcentraties gerealiseerd
worden. Twee UV-lampen zorgen voor een steriele omgeving. Tenslotte zorgt een Medical Filter Case ervoor dat
eventueel nog aanwezig onzichtbaar vuil wordt verwijderd.
De Monarch Clean Air is als “World best” gecertificeerd en FDA geïnnoveerd. Heeft een Europees
goedgekeurde Ionengenerator voor een betere zuurstofopname én Far-UVC (222nm) licht: inactiveert veilig
en efficiënt o.a. de Griep- en Coronavirussen. https://www.crr.columbia.edu/research/using-power-lightpreventing-airborne-spread-coronavirus-and-influenza-virus

Veel meer levenskwaliteit en veel minder medicijnen!

Eliminatie van aerosolen, schimmels, fijnstof, allergenen, stofmeel pollen, virussen en bacteriën.
Door de extreem schonere lucht is er ook een toename van ± 20% meer zuurstof.
Het klinkt ongelofelijk maar uit België met meer dan 10.000 toestellen hebben we tientallen referenties die
heel duidelijk significante verbeteringen aantonen en zelfs genezingen van long, neus en keel aandoeningen,
bronchitis, hooikoorts, slaapapneu, epilepsie, migraine, netelroos, reuma, eczeem, psoriasis en huid zuiverend!

Zie ook onze website www.monarch-cleanair.eu
De Monarch Clean Air inclusief filters kost € 1548,- ex btw en inclusief € 1874,-. U heeft 10 jaar garantie en
als u niet de juiste verbetering ervaart krijgt u de aanschafprijs volledig terug!
Te bestellen via p.karsten@karstentrade.nl en/of 0622 - 393291. Postcode 1696 BH Oosterblokker 30.

