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Pour renaître chaque jour de l’eau à l’air

Easy Pool & Spa Kit
Un traitement sans chlore facile et sûr pour votre piscine

NOUVEAU FORMAT EN SACHETS MONODOSE
- Système de traitement de l’eau
écologique et SANS CHLORE
- Format peu encombrant et facile à utiliser
- Dosages simples et surs
avec un calendrier très pratique
- Conditionnement pratique pour 15 jours
de traitement de l’eau
- Chaque emballage contient les éléments suivants. BIO-OXI,
BIOACID, BIOSAN, BLU DELUXE

ITALY -

ITALY-
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Pentru a renaşte în fiecare zi, din apă în aer

BIO-OXI

Agent cu efect oxidant şi dezinfectant pe bază de peroxizi stabilizaţi, pentru
tratamentul de şoc al apei din piscină.
Formulă specială, pe bază de peroxizi stabilizaţi, se utilizează pentru a trata apa din
piscină, garantează distrugerea completă a bacteriilor şi a substanţelor organice din
bazin.

BIOSAN

Amestec cu puternic efect antibacterian şi algicid pe bază de polimeri şi de
biopolimeri naturali, pentru tratamentul apei din piscină.
Biosan este un agent cu un puternic efect algicid şi dezinfectant, care are rolul de a
menţine piscina limpede şi perfect igienică.

BIOACID

Corector acid de pH pentru piscine, pe bază de acizi anorganici tamponaţi şi săruri
minerale. Cu magneziu şi potasiu.
Formula sa specială echilibrată reduce prezenţa poluanţilor organici şi menţine sub
control flora bacteriană şi algele, împiedicând formarea de biofilm şi de depuneri de
calcar pe mijloacele de filtrare.
Efectul puternic de tampon asigură un consum redus, faţă de orice alt agent de
tamponare.

BLU DELUXE

Algicid cu concentraţie foarte mare, indicat în special pentru piscine de vară, nonspumogen, cu acţiune de albăstrire şi de decolorare.
Concentraţia ridicată de principii active şi acţiunea lor sinergică previne şi combate
algele care acţionează împotriva ciupercilor şi a bacteriilor. Spectru foarte larg de acţiune
împotriva microflorei infestante şi, în special, împotriva algelor negre, a microalgelor şi a
macroalgelor.
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