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BRATISLAVA 4. apríla (WBN/PR) - Umývanie zubov je každodenná hygienická rutina. Zubnú
kefku pravidelne vymieňame, po každom čistení ju ešte prepláchneme pod prúdom vody.
Napriek tomu je vedecky dokázané, že práve zubná kefka je ideálnym prostredím pre výskyt
baktérií a vírusov ako je E. coli, streptokoky, salmonella, rotavírus, H1N1 a iné. Ak sa toaleta
nachádza v kúpeľni a viaceré kefky sú umiestnené vedľa seba v jednom stojane, hrozí ešte
väčšie riziko nákazy týmito vírusmi medzi jednotlivými členmi rodiny.
UV svetlo
Unikátnym riešením je práve VIOlight© UV sanitizér. Tento stojan v sebe ukrýva UV žiarovku,
ktorá sa používa na ničenie baktérií napríklad aj v nemocniciach. UV svetlo je vysoko účinné pri
prenikaní tenkou stenou baktérií a vírusov, ktoré ihneď umierajú. Keď mikroorganizmus príde
do styku s týmto UV-C žiarením, je zničené jeho jadro a jeho DNA je natoľko poškodená, že je
zastavené aj jeho ďalšie šírenie.
Prečo používať UV sanitizér
Je klinicky preukázané, že UV sanitizér VIOlight© zničí až 99,9 % baktérií vyskytujúcich sa na
zubnej kefke. Deje sa to bez použitia akýchkoľvek chemikálií a čistiacich prostriedkov. Je
vhodný pre všetky typy kefiek, dokonca aj pre vymeniteľné hlavice elektrických kefiek. Samotná
dezinfekcia netrvá viac ako niekoľko minút a po ukončení procesu sa žiarovka automaticky
vypne. Pri tomto type dezinfekcie UV germicídnym svetlom sa netvoria žiadne látky, ktoré by
poškodzovali životné prostredie, preto ju môžeme pokojne nazvať ekologickou. Keďže pri
čistení UV sanitizérom nepoužívame žiadne chemické látky, je VIOlight© vhodný aj pre
alergikov a ľudí na ne citlivých.
Pre jednotlivca či celú rodinu
Najpraktickejším produktom VIOlight© je rodinný sanitizér, ktorý slúži ako bezpečné útočisko
hneď pre 4 kefky. Absolútne znižuje riziko krížového prenosu na ostatných príslušníkov rodiny,
ak je jeden chorý. Vďaka jeho príjemnému dizajnu sa stane aj perfektným doplnkom moderných
kúpeľní. Germicídna UV žiarovka vydrží až 2000 hodín, takže ju stačí vymeniť cca raz za dva
roky, závisí od frekvencie používania.
Okrem rodinného sanitizéru je dostupný aj variant pre dve kefky, cestovná verzia a tiež viaceré
sanitizéry pre jednu kefku, ktoré svojim farebným a veselým dizajnom zaujmú hlavne deti.
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Všetky produkty na účinnú dezinfekciu značky VIOlight© nájdete na stránke www.uvkefky.sk.

2/2

