
Se a humidade do ar não consegue 
sair, vai condensar-se nas zonas mais 
frias da casa, como as janelas, as 
divisões sem aquecimento ou as 
paredes mal isoladas.

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE HUMIDADE?

A SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS
APRESENTA

DE HUMIDADE EM SUA CASA

Condensação, manchas de 
humidade, sensação de frio.

No seu dia-a-dia

Atmosfera húmida, odor a mofo 
nas divisões da casa e roupas, 
alergias.

No seu bem-estar

Manchas negras e fungos, 
levantamento da pintura e 
descolagem do papel de parede,
e corrosão da parede.

Em cada divisão da sua casa

12 litros de água por dia
é a quantidade média que uma família produz devido
às suas actividades diárias como
cozinhar, tomar duche ou banho, usar o aquecimento...

Desumidificadores

A solução para os problemas de humidade em sua casa

Uma casa livre de humidade



Molécula de odor

Agente activo anti-odor

Cristais ultra activos

A SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DE HUMIDADE EM SUA CASA

LÍDERES EM
INOVAÇÃO

Marca líder
Especialista em combater a humidade
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PASTILHA 2 EM 1

MAIS EFICÁCIA

MUITO SEGURO

33MESES
MESES

LONGA DURAÇÃO

FÁCIL DE USAR

3. Coloque a pastilha con a 
parte azul voltada para 
baixo e feche o 
compartimento..

4. Esvaziar o conteúdo uma 
vez que a pastilha se tenha 
dissolvido completamente.

2. Abra a embalagem da 
pastilha.

1. Pressione o símbolo 
superior do dispositivo 
para abri-lo.

ATÉ
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40% MAIS

TÚNEL DE AR 360º

m355 m338

Os cristais ultra activos abosrvem 
o excesso de humidade do ar e 
convertem-no em água salgada.

ABSORVE A HUMIDADE

A tecnologia anti-odor patenteada neutraliza os maus 
odores intensos, sem disfarçá-los e assegura uma redução 
do odor cientificamente comprovada até 70% *.

NEUTRALIZA ATÉ 70% OS ODORES

*Teste de Lançamento 2014
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%
das pessoas inquiridas 
valorizam positiva ou 
muito positivamente 
o nosso produto
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* Validado por um laboratório independente certificado em tecnologias anti-odores.

1. Tire a tampa. 2. Abra a embalagem da 
pastilha e coloque-a no 
suporte.

3. Feche a tampa fazendo 
com que coincida com o 
triângulo.

4. Esvaziar o conteúdo uma 
vez que a pastilha se tenha 
dissolvido completamente.

FÁCIL DE USAR

O melhor produto 
avaliado pelos 
consumidores*


