1. Αφαιρέστε τα παπούτσια κατά την είσοδο στο σπίτι
Μελέτες έχουν δείξει ότι o πυθμένας των παπουτσιών είναι πιο πιθανό να μεταφέρει
βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές, όπως το Clostridium
difficile, παρά οι επιφάνειες του μπάνιου.
Είναι λοιπόν καλή ιδέα να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άνθρωποι που εισέρχονται στο σπίτι σας
βγάζουν τα παπούτσια τους στην είσοδο και τα καθαρίζουν!
Το DEW Air είναι ιδανικό για να απαλλάξει τα παπούτσια σας από κάθε είδους
υπολείμματα…
Απλώς ψεκάστε, περιμένετε 30’’ και όλα τα μικρόβια θα αποτελούν παρελθόν!

2. Απαλλαγείτε από τη σκόνη
Όλοι γνωρίζουμε πόσο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί σκόνη πίσω από τα έπιπλα και τα
ντουλάπια.
Η σκόνη μπορεί να μεταφέρει αλλεργιογόνα προκαλώντας μυκητιασικές λοιμώξεις του
δέρματος και αναπνευστικά προβλήματα.
Είναι πολύ σημαντικό να σκουπίζουμε τακτικά και να αερίζουμε το χώρο ώστε να
ανανεώνεται ο αέρας.,
Το DEW Air είναι σύμμαχός σας!
Ψεκάζοντας τον αέρα του δωματίου «σκοτώνεται» αμέσως το 99,995% των παθογόνων που
είναι αερομεταφερόμενα.
Τα μικροσκοπικά σωματίδια του DEW Air προσγειώνονται στις επιφάνειες και
εξουδετερώνουν σκόνη και ρίπους που έχουν παραμείνει σε αυτές!

3. Φροντίστε για το πάτωμα
Αν έχετε κατοικίδια ζώα ή βρέφη που «κυλιούνται» στο πάτωμα, με ή χωρίς χαλιά, το
σκούπισμα και το σφουγγάρισμα μία φορά την εβδομάδα δεν αρκούν για να τα κρατήσετε
ασφαλή.
Παρόλο που οι κίνδυνοι μόλυνσης από το δάπεδο σας είναι σχετικά χαμηλοί, ο ψεκασμός
με DEW Air ή το DEW Disinfectant θα σκοτώσει βακτήρια όπως ο Σταφυλόκοκκος και το
Clostridium difficile, τα οποία είναι γνωστό ότι επιβιώνουν σε ξηρές συνθήκες.

4.Κλινοσκεπάσματα και Υγιεινή
Το ένα τρίτο της ζωής μας το περνάμε στο κρεβάτι…επομένως μιλάμε για πολύ επαφή με το
κρεβάτι.
Τα κλινοσκεπάσματα θα πρέπει να αλλάζονται τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο
και παρότι το πλύσιμό τους σε θερμοκρασίες 40 °C, ή περισσότερο, θα σκοτώσει τα
περισσότερα βακτήρια, είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το DEW Disinfect αντί για
το σύνηθες απορρυπαντικό μαλακτικό σας. Έτσι θα είστε σίγουροι πως έχετε απαλλαγεί
από το 99.99% των βακτηριδίων, ιών και μυκήτων!
Τα μαξιλάρια και τα παπλώματα πρέπει να πλένονται κάθε έναν ή δύο μήνες και να
ψεκάζονται με DEW Air.

5. Καθαρίστε τα κατοικίδια σας
Τα κατοικίδια ζώα μπορούν να μεταφέρουν δυνητικά επιβλαβή βακτήρια όπως η
σαλμονέλα και το Campylobacter, ιούς όπως η τοξοπλάσμωση κ.α.
Γι' αυτό να ασχολούμαστε σχολαστικά με την υγιεινή τους τόσο για τη δική μας όσο και για
τη δική τους υγεία!
Ένα ψέκασμα με το DEW Air στο κρεβάτι του κατοικίδιού σας είναι αρκετό για να
αποτρέψει την δημιουργία επιβλαβών βακτηρίων και ιών.
Το Dew Disinfect θα μπορούσε επίσης να προστεθεί στο νερό για το πλύσιμο των
κατοικίδιων ζώων αντί για ένα οποιοδήποτε σαμπουάν!
Ειδικά για σκύλους, όχι μόνο θα σκοτώσει αυτά τα επιβλαβή παθογόνα, αλλά θα μας
απαλλάξει και από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη μυρωδιά!

6. Καθαριότητα και Κηπουρική
Είναι σκόπιμο να φοράτε γάντια αν πρόκειται να έρθετε σε επαφή με χώμα ή λίπασμα στον
κήπο, καθώς αυτό μπορεί να φιλοξενήσει παθογόνους παράγοντες όπως το Pseudomonas
και το Clostridium botulinum.
Μπορείτε πάντα να προσθέσετε το DEW Απολυμαντικό στο νερό σε ένα δοχείο ποτίσματος
κατά αναλογία 1:6 και ψεκάστε την περιοχή για να σκοτώσετε αυτά τα μικρόβια.
Μην ξεχάσετε να πλύνετε τα χέρια σας μετά την κηπουρική, προσέχοντας πολύ κάτω από
τα νύχια σας και να χρησιμοποιήσετε το DEW καθαριστικό χεριών!

7. Απολύμανση Κάδου Απορριμμάτων
Ο κάδος της κουζίνας σας μπορεί να αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης βακτηριδίων λόγω
της αλλοίωσης των τροφίμων κ.α.
Ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κάδο απορριμμάτων με καπάκι.
Βεβαιωθείτε ότι πλένετε τα χέρια σας μετά την επαφή με τον κάδο σας, σκουπίζετε τυχόν
κοινά σημεία επαφής και ψεκάζετε με DEW Air.
Είναι επίσης μια καλή ιδέα να ψεκάζετε το εσωτερικό του κάδου περιστασιακά με DEW Air
για να εξουδετερώσετε τυχόν βακτήρια, μικρόβια και άσχημες μυρωδιές.

8. Κουζίνα απαλλαγμένη από μικρόβια
Το πλύσιμο των χεριών σας και ο καθαρισμός των επιφανειών εργασίας είναι οι πιο
γρήγοροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι τρόποι για να επιτύχετε καλή υγιεινή στη κουζίνα
σας, να βοηθήσετε στην πρόληψη της εξάπλωσης μικροβίων και επίσης να προστατέψετε
την οικογένειά σας από ασθένειες.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η κουζίνα είναι το δωμάτιο με τη μεγαλύτερη μικροβιακή
συγκέντρωση στο σπίτι, γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην
υγιεινή των χεριών κατά το μαγείρεμα και την προετοιμασία των τροφίμων.
Η χρήση του DEW Air και DEW Disinfect στην κουζίνα σας θα εξασφαλίσει ότι τα μικρόβια
εξουδετερώνονται μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα!

9. Καθαρό Μπάνιο
Όπως είναι αναμενόμενο, το μπάνιο μπορεί να είναι ένας τεράστιος πόλος έλξης και
δημιουργίας βακτηρίων όπως Salmonella, Campylobacter, Norovirus και E. coli που
μπορούν να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο συμβολής αυτών, βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τακτικά κοινά
σημεία επαφής, όπως λαβές τουαλέτας, βρύσες και διακόπτες φωτός / καλώδια και πρίζες,
με το σπρέι DEW Disinfectant.
Οι κεφαλές των ντους μπορούν επίσης να δημιουργήσουν παθογόνους παράγοντες όπως το
Legionella και Pseudomonas! Ο τακτικός ψεκασμός με το DEW Disinfectant μπορεί να
διασφαλίσει ότι το νερό που χρησιμοποιούμε στο ντούς δεν περιέχει βακτήρια και άλατα.

10. Υγιεινή Σαλόνι

Τα τηλεχειριστήρια, τα tablets και οι διακόπτες φωτισμού μπορούν να αποτελέσουν τέλειο
έδαφος αναπαραγωγής του ιού του κρυολογήματος και της γρίπης, συμπεριλαμβανομένου
του Norovirus.
Συνιστάται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση αυτών των αντικειμένων, ιδιαίτερα εάν
υπάρχουν μέλη της οικογένειας που έχουν αρρωστήσει πρόσφατα.
Χρησιμοποιείστε το DEW Disinfect ή το DEW Air, ψεκάστε πάνω σε ένα πανί ή κατευθείαν
πάνω στα αντικείμενα και τις επιφάνειες. Το 99.99% των βακτηριδίων και ιών έχει
εξουδετερωθεί!
11. Και το αμάξι σου;

Μικροβιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Nottingham πήραν δείγμα από τιμόνια, τα
πατάκια, τα καθίσματα… Αποδείχθηκε πως το E. coli είχε εξαπλωθεί γενναιόδωρα παντού!
Η πραγματική συχνότητα των E. coli και άλλων βακτηρίων δεν ήταν διαθέσιμη στις
αναφορές αυτής της έρευνας, αλλά άλλες μελέτες έχουν βρει μεταξύ 283 και 700
βακτηρίων ανά τετραγωνικό εκατοστό στο μέσο αυτοκίνητο. Αυτό συγκρίνεται με κατά
μέσο όρο 500 βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό σε μια δημόσια τουαλέτα.

Χρησιμοποιείστε το DEW Air και ενεργοποιήστε το AC σε λειτουργία ανακυκλοφορίας!
Ψεκάστε γενναιόδωρα στο αυτοκίνητο…Μετά από περίπου 5 λεπτά, πάνω από το 99%
όλων των βακτηρίων και ιών θα είναι παρελθόν!

