
NanoGo 
Pedexan®, PITÄÄ HAJUT JA BAKTEERIT POISSA TOSSUISTA  
JA KENGISTÄ 
 

 
 
 
Pedexan®  tarjoaa erittäin tehokkaan lääkkeen kun se: 

• Tappaa bakteerit ja sienet minuuteissa 
• Tarjoaa suojan mikro-orgasmeja vastaan 
• Tarjoaa hyvän ja pitkä kestoisen suojan 
• Torjuu tehokkaasti hajuja 
• Tarjoaa suojan jalka infektioille 
• On täysin bio yhteensopiva 

 
Helppo käyttää 

• Suihkuta kenkään, hyvin ilmastoidussa tilassa 
• 5 – 10 pumppausta suihkepullosta 
• Suosittelemme 3 kertaa viikossa 
• Säännöllinen käyttö luo kumulatiivisen suojan  

pitkäksi aikaa joka voi kestää useita viikkoja 
 

Pedexan® on uuden tyyppinen kenkien desinfiointimenetelmä, joka on 
tarkoitettu kenkien sisäpintojen hygieniasta huolehtimiseen ja hajunpoistoon. 
Pedexan tappaa bakteerit ja sienet erittäin lyhyen ajan sisällä ja luo 
ympäristön, jossa mikro-organismit eivät kykene selviytymään. Näin Pedexan 
estää bakteerien aiheuttamien epämiellyttävien hajujen muodostumisen ja 
jalkainfektiot. Säännöllisesti käytettynä Pedexan vähentää sadeveden 
imeytymistä kenkään, sillä se sisältää vettähylkivää ainesosaa. Kenkien 
hengittävyys säilyy kuitenkin normaalina. Pedexan on bioyhteensopiva. 
Kenkäsi tuoksuvat arktisen raikkaalle. 
 
Bakteerit aiheuttavat hajun 

Pahanhajuisten kenkien ongelma on erittäin yleinen, koska sen hoitamiseen 
ei tunnu olevan varsinaista ratkaisua. Useat tuoksuun perustuvat suihkeet 



vain peittävät pahan hajun. Hyöty on lyhyt, sillä tuoksut eivät poista 
bakteereita, jotka pahan hajun aiheuttavat. 

Nyt tuomme Suomen markkinoille aivan uudenlaisen ratkaisun, joka poistaa 
pahanhajuisten kenkien varsinaisen syyn; haitalliset bakteerit ja sienet 

Epämiellyttävä tuoksu johtuu pohjimmiltaan bakteereista ja jalan 
hienerityksestä. Jalkasieni on myös hyvin yleinen vaiva, joka johtuu tietyistä 
sienistä ja hiivasta. 

Kaikki nämä patogeenit poistuvat muutamassa minuutissa, edistykselliseen ja 
luonnolliseen nanoliuokseen perustuvalla teknologialla. Suihkeen teho on 
myös pitkäkestoinen, sitä ei siis tarvitse toistaa päivittäin. 

Pedexan Desinfioiva kenkäsuihke on omiaan liikkuvalle ihmiselle, koska se 
kulkee helposti mukana niin, autossa tai vaikka työmatkoilla ja 
harrastuksissa. Yhdenkään tuulikaapin ei tarvitse enää tuoksua 
luotaantyöntävältä, eikä kenenkään tarvitse enää hävetä kenkien riisumista. 

Käyttö 

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Suihkauta kengän 
sisäosiin 5-10 kertaa. Anna kenkien kuivua kokonaan. (Kuivuminen vie n. 5 
minuuttia.) Soveltuu kaiken tyyppisille kengille. Mikäli epäilet materiaalin 
etanolin kestävyyttä, testaa ainetta ensin pieneen huomaamattomaan 
kohtaan. Pakkaus voidaan hävittää kierrättämällä, kun se on täysin tyhjä 
nesteestä. Huomioi pakkauksen viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä päiväyksen 
umpeuduttua. 

Turvallinen  
Maahantuojan tuotenimi NanoGo Pedexan Desinfioiva kenkäsuihke 

125ml 

Pakkauskoko Suihkepullo 125 ml, saatavissa myös 1L 
täyttöpullossa. 

Sisältää 

100g ainetta sisältää: 49,5 g Etanolia, 7,0 g 
Isopropanolia, tislattua vettä, aromeja, 0,75 
g Bentsalkoniumkloridia, 0,05 g 
Natriumipyritionia, Natriumsuola. Ei sisällä 
formaldehydiä, fenolia 

 
Käyttöturvallisuustiedote(KTT) osoitteessa www.bluebiit.com  
turvallisuustiedotteet  
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