
Cleanpure Munspray
Den aktiva substansen i vår produkt produceras endast av vatten och salt genom 
elektrolys. Samma ämne produceras i våra kroppar av vårt immunsystem för 
att bekämpa virus och bakterier. Produkten reagerar direkt på alla organiska 
ämnen, virus och bakterier elimineras genom oxidation.
Cleanpure står för naturliga ingredienser utan alkohol, lösningsmedel,  
konserveringsmedel eller färgämnen. Denna kombination gör våra produkter 
mycket effektiva och samtidigt ofarliga för vår kropp och vår miljö.

l Utan alkohol, lösningsmedel, konserveringsmedel eller färgämnen
l Effektiv mot virus, svampar och bakterier, inklusive SARS-CoV-2 virus (Covid 19)
l Minskar risken för smittspridning. Minskar förekomsten av virus i munnen med 

99,9% enligt en studie från Medical Institute of Innsbruck
l Naturliga ingredienser, ofarliga att svälja
l Ingen begränsning av daglig användning
l Färdig lösning, lätt att använda
l 100 ml flaska, lätt att bära med sig
l Lämplig när social distansering inte kan undvikas
l Minskar dålig andedräkt

Cleanpure Munspray är lämplig att använda när det finns risk för smittspridning  
och när social distans inte kan undvikas, t.ex. vid frisör- och tandläkarbesök,  
kollektivtrafik, arbete med smittsamma patienter eller mycket mottagliga personer.

Hur produkten används
Kan användas flera gånger om dagen för att rengöra mun- 
hålan, tandköttet och halsen. Spraya 3–5 gånger i munnen. 
Den rekommenderas att användas före och efter möte med 
andra människor, före ett möte för att skydda andra, efteråt 
för att skydda dig själv. Cleanpure munspray är en komplet-
terande och förebyggande produkt till andra åtgärder som 
handdesinfektion, masker eller att hålla avstånd.
Passar alla, inklusive barn från 6 år, även under graviditet 
och amning.

Ingredienser
Aqua, Natriumklorid, Hypoklorsyra, Eucalyptus Globulus 
Leaf/Twig Oil, Limonen.
Lagring och hållbarhet
Förvaras torrt och svalt (max 30°C). Skydda mot UV-ljus och 
direkt solljus.
Du hittar bäst före-datum på produkten. En öppnad flaska 
ska användas inom 90 dagar.
Tom flaska kan återvinnas som plast.
Varning
Inga varningssymboler. Ej brandfarlig.

Cleanpure 
artikelnummer

Produkt namn Storlek Enhet Produkt nivå Språk Flaskor 
per låda

Lådor 
per pall

Flaskor 
per pall

130912 Munspray 100 ml Stk Svenska 48 72 3456

Bevisat  
effektiv mot  SARS-CoV-2  

virus!
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