Gyártási cél

Felhasználási javaslat, kezelési utasítás

Egy olyan antibakteriális vírus, baktérium,valamint gombaölő folyadék létrehozása,

Vegyen kézbe egy Goviral felületfertőtlenítő folyadékot pumpáljon igény szerint a

piacra bocsátása, amely mindenki igényeihez egy és ugyanazon időben alkalmazkodik.

fertőtleníteni kívánt területre, majd rongy, vagy papírtörtőlő segítségével oszlassa el.

Megalkotásakor három vegyészmérnök szakmai tudásának igénybevételével a WHO

Helyezze vissza a védőkupakot használat után.

által kihirdetett feltételek szem előtt tartásával igyekeztünk létrehozni a lehető legtökéletesebb folyadékot. Ugyanakkor 3in1, mivel elpusztítja a vírusok, baktériumok, gombák 99 %-át. Mindezt vizsgálati jegyzőkönyvek támasztják alá. Megbízható gyártóként
biztosítsuk a folyamatos, egyenletes minőséget, darabszámot.

Kézkímélő
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Háztartásban is
alkalmazható
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Vírus, Baktérium és Gombaölő
(korona vírusokra tesztelt)

Felhasználási terület
Elsősorban mindennapos fertőtlenítésre, megelőzésre, egészségügyi intézetekben,
gyógyszertárakban, orvosi rendelőkben, egyéb, nemzetközi területeken.

Leírás
Cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális piaci igényeket, konkurens termékeket, valamint az innováció bevezetésének lehetőségét. Célunk a megbízható magyar
termék nemzetközi szektorokba történő kijuttatása, magyar termékek pozitív megítélésének elérése külföldi területeken is. Fő profilunk a háztartási, vegyi áru gyártása, és
forgalmazása folyamatos, megbízható minőségben. A 2020 elején kialakult járványhelyzet miatt kialakult hiánycikkek világítottak rá arra, hogy vegyészmérnökeink segítségével fertőtlenítőszerek gyártásával bővítsük tevékenységi köreinket, így döntöttünk
a fent megnevezett termékcsalád megvalósításában.
Magát a gyártási folyamatot Hidason végezzük partnerünkkel együttműködve.

Kiszereléseink
350 ml - 750 ml - 4 liter. Alkalmazható területek: felületeken,
tárgyakon. Egyedisége abban rejlik, hogy nem tartalmaz alkoholt,
így használata során nem irritálja kezét. Igazoltan elpusztítja a
Corona vírusokat, Rota vírust, Rubella, Herpszes, Hepatitis B,
Hepatitis C egyéb burkos vírusokat, baktériumokat, gombákat.

Fogyasztása Szigorúan Tilos és Életveszélyes!!!

Csomagolás logisztika
350 ml
8 db / zs.fólia – 27 zs.fólia / sor – 7 sor / raklap
189 zs.fólia / raklap – 1512 db / raklap
br.súly / zs.fólia: 3200 gr – br.súly / raklap: 630 kg

750 ml
6 db / zs.fólia – 25 zs.fólia / sor – 5 sor / raklap
125 zs.fólia / raklap – 750 db / raklap
br.súly / zs.fólia: 4800 gr – br.súly / raklap: 620 kg

4l
3 db / kartondoboz – 12 karton / sor – 4 sor / raklap
48 karton / raklap – 144 db / raklap
br.súly / karton 13500 gr – br.súly / raklap: 648 kg

Gyártó
Pelso-Chem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8691 Balatonboglár, Rózsapuszta Hrsz 0175/6.
Szegedi József képviseletében
Adószám: 25343557-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-314813
www.pelsochem.com
pelsochem@gmail.com

www.goviralhungary.com

FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK

