
弱酸性 次亜塩素酸水

各種ウイルス対策に
Các biện pháp chống Vi khuẩn – Virus

ウイルス対策から消臭まで、幅広い用途で活躍する、除菌消臭スプレー「ジアムーバー」。
高い除菌消臭能力と、人にやさしい弱酸性で、暮らしに寄り添う1本です。

インフルエンザウイルスやノロウイルス、大腸菌などへの除菌効果が実証済み。病院や学校での導入実績があります。

Hiệu quả khử khuẩn – khử trùng cao, làm bất hoạt độc tố của Virus Cảm cúm, Norovirus 
mà đối với chất khử khuẩn có Cồn khác không hiệu quả. Nó còn được thực chứng hiệu 
quả với vi khuẩn Đường ruột ( E.Coli), vi khuẩn thông thường…Được các trường học và 
Bệnh viện tin dùng

Vừa khử khuẩn vừa khử mùi Jiamover – Nước xịt khử khuẩn khử 
mùi nhiều công dụng Sau khi khử khuẩn – khử mùi sẽ chỉ còn 
lại thành phần chủ yếu là nước, vì vậy nó có thể dùng an toàn 
trong nhà bếp và kể cả cho trẻ em. Là sản phẩm có tính axit yếu, 
tác dụng nhẹ nhàng lên da, là sản phẩm hoàn hảo đồng hành 
cùng cuộc sống của bạn
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気になるニオイ対策に

生ゴミやトイレ、タバコやペットのニオイなど、暮らしの中の気になるニオイをしっかり消臭。
枕やラグなどファブリック類の消臭にも便利です。

Khử mùi hôi gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, như rác nhà bếp,mùi hôi từ giày 
dép, các loại mùi bám trên vải như rèm cửa,quần áo, chăn gối, cả bồn cầu, thuốc lá và mùi 
hôi thú cưng cũng được sử dụng rộng rãi.

Biện pháp khử mùi khó chịu

ヒトにはやさしく
Sản phẩm thân thiện cho con người

有機物に触れると瞬時に水に変わるので、まな板や食品の除菌など、場所を選ばずに使用可能。アルコールフリーで肌に
やさしい弱酸性なので、手荒れの心配も不要。子どもやお年寄りのいる家庭でも、安心して使えます。

Vì nó có tính axit yếu và không chứa cồn, nên bạn không cần lo lắng về bàn tay thô ráp. 
Nó không chứa cồn có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. 
Nó có đặc tính biến thành nước ngay lập tức khi tiếp xúc với chất hữu cơ, có thể được sử 
dụng để khử trùng thực phẩm, bộ đồ ăn và thớt. 
Nó có thể được sử dụng một cách tự tin ngay cả khi nhà có trẻ em và người già.
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Nước khử khuẩn – khử mùi đa năng


