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אלרגנים מרחפים מסוגים /הפרשות בעלי החיים

ונישאים ברוח ולמעשה מצויים בכל בשל משקלם הקל הם מתערבבים באוויר 

וממנו להתחיל ולחוות שינוי ושיפור כולל טיפול עובש במזגן 

  שאינו סופג לתוכו אלרגנים

לשימוש בכל . מגבות וכל טכסטיל אחר שמתכבס
  .ובכל כביסה על בסיס שוטף

 המזרון הוא בית גידול לקרדית.  גם אם לא ישנים עליו
  .ולאלרגנים ספוגים  להתפזר ברחבי החדר

  נטולי אלרגנים וחוסמי קרדית האבק לשימוש באופן קבוע

לוכד אבק . ודי הרכב ועודריפ,כיסוי מיטה,
  .טיפול אחת לשבוע . ספריות ועוד

  .לטיפול אחת לשבועיים. 

  משךובהתאם לתגובה לנהל את הה

  .כל החומרים אינם רעילים נטולי טעם וריח

  אירית, התייעצויות וכל דבר שצץ

infoatopicom@gmail.com  ,04-6651333 :'טל, 3787000
WWW.ATOPICOM.COM: חנות / אינטרנט  אתר       

 אלרגיות

הפרשות בעלי החיים/בהפרשות קרדית האבק/החומר שמעורר אלרגיה הוא החלבון המצוי באבק
  .שונים

בשל משקלם הקל הם מתערבבים באוויר . החשיפה לאלרגנים בבית היא שכיחה ותכופה
  .מקום ברחבי הבית

  :לפי מעגלי הטיפול, המלצות לטיפול

וממנו להתחיל ולחוות שינוי ושיפור כולל טיפול עובש במזגן " יישור קו"על מנת לייצר , טיפול ראשוני בבית עם מנטרלי אלרגנים 
  .ובבכלל

שאינו סופג לתוכו אלרגנים - שימוש בבגד תחבושת רפואי

מגבות וכל טכסטיל אחר שמתכבס/מצעים/מנטרל את האלרגנים הניספגים בבגד 
ובכל כביסה על בסיס שוטף,כביסת הבית 

גם אם לא ישנים עליו, לשימוש באופן קבוע על כל מזרון בבית. חוסם קרדית אבק
ולאלרגנים ספוגים  להתפזר ברחבי החדר)לאלרגנים שלה(אבק וכל מגע בו גורם לקרדית 

נטולי אלרגנים וחוסמי קרדית האבק לשימוש באופן קבוע, מצעים מגינים מכותנה רפואית או אורגנית 

,וילונות,שטיח, ריפודי ספות - לשימוש על טכסטיל  כגון
ספריות ועוד,משטחים,עור,מתאים לשימוש על רהיטי עץ

. י ניקוי הפילטרים והתזת מנטרל אלרגנים"מומלץ לטפל במזגן ע

ובהתאם לתגובה לנהל את הה -לאחר כחודש ניתן להתחיל לשנות מינון שימוש של מוצר אחד

כל החומרים אינם רעילים נטולי טעם וריח

  

www.atopicom.com  

התייעצויות וכל דבר שצץ,אני זמינה לאורך כל הדרך לשאלות

3787000מיקוד  42ריחן 
  

החומר שמעורר אלרגיה הוא החלבון המצוי באבק

החשיפה לאלרגנים בבית היא שכיחה ותכופה

טיפול ראשוני בבית עם מנטרלי אלרגנים 

 -תוסף כביסה מנטרל אלרגנים

חוסם קרדית אבק -מגיני  מזרון
אבק וכל מגע בו גורם לקרדית 

מצעים מגינים מכותנה רפואית או אורגנית 

לשימוש על טכסטיל  כגון - מנטרל אלרגנים מאריגים
מתאים לשימוש על רהיטי עץ -ממשטחים

מומלץ לטפל במזגן ע

לאחר כחודש ניתן להתחיל לשנות מינון שימוש של מוצר אחד

  


