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Para quem procura proteção

Proteção higiénica
antivírus que o
faz sentir-se bem
e confortável.
Muitos vírus e bactérias são agentes
patogénicos que são microrganismos
causadores de doenças e que podem
ser encontrados em qualquer lugar,
inclusive no ar, nos alimentos e nas
superfícies com as quais está em contacto.
Os vírus podem originar uma vasta gama de
doenças, tanto a curto como a longo prazo.

Viralcare

For those seeking Protection.
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A saúde e a proteção são
sempre uma prioridade e
saber que a sua cama é segura
pode fazer toda a diferença.
Então, como podemos ter a certeza?
VIRALCARE foi analisado para minimizar
o risco de transmissão, proteger-nos
de microorganismos nocivos e
impedir a sua sobrevivência.
Os microrganismos podem
sobreviver em superfícies,
incluindo têxteis, durante
períodos de tempo variados
e estes podem proporcionar
as condições perfeitas
para a sua proliferação.
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UMA PROTEÇÃO TESTADA

O tratamento de tecidos com VIRALCARE
pode reduzir a carga viral em mais de 90%.
O Viralcare foi testado por laboratórios
independentes e comprovado como
eficaz contra a contaminação
e transmissão de vírus e bactérias.

Infeciosidade residual do vírus testada de acordo um método
ISO 20743 modificado (vìrus Sendai), ISO 20743:2013 para
determinação em têxteis da atividade antibacteriana dos
produtos têxteis e ISO 18184:2019 para determinação em
têxteis da atividade antivìrus dos produtos têxteis.
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Infecciosidade Residual (%)

Camas mais seguras.
Vida mais saudável.
Efeito antiviral
rápido comprovado
em 2-5 minutos
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TRATADO

NAO TRATADO

Como
Funciona
Viralcare

UMIDADE

UMIDADE

VÌRUS E
BACTÉRIAS

PROTEÇÃO
VIRALCARE

TECIDO DE COLCHÃO

TECIDO DE COLCHÃO

VIRALCARE é uma combinação de prata antibacteriana

inovadora e as tecnologias antivirais que matam bactérias
e destroem vírus em minutos ao mesmo tempo que também
garantem frescura e bem-estar. Odor desagradável
e microorganismos não têm qualquer hipótese!

Para quem procura proteção.

Teste de emissão de odores
(ISO 172992 adaptado)
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Características
Antiviral*
Lavàvel
Antibacteriano
Redução evidente de alérgenos
Pode ser aplicado em todos os tipos de tecidos.
*Eficaz contra vírus nocivos comuns,
como a gripe e o coronavírus
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Viralcare numa Casca de Noz

105°F

Antibacteriano

Antialérgico

Macio
ao toque

Anti-odor

Respirabilidade
mantida

Lavàvel
à 40°C
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