








Daha Temiz, Daha Sağlıklı Bir Hava Solumanın Faydaları 

• Daha Rahat Nefes Alma • Daha İyi Gece Uykusu • Daha Az Hastalanma Riski

• Alerji Miktarında Düşüş • Akut veya Kronik Hastalıklarında Ciddi Oranda Azalma
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Defender® Filtreleri 

Medilfilter® Partikül Filtresi (Ana Filtre 1) 

Medi-Filter® kartuşu, toz, toz akarları, polen ve küf sporları gibi kirli 

havadaki maddeleri HEPA'dan 3 kat daha iyi filtreler. Yoğun, dokunmamış 

fiberglas filtre malzemesinden imal edilmiştir. Elektrostatik yüksüzdür. 

Normal, ev kullanımında bir filtre 1 yıl boyunca kullanılabilir. Daha yüksek 

kirliliğe sahip çevrelerde filtre ömrü kısalacaktır. 

Enviropure® Karbon Filtre (Yardımcı Filtre) 

Enviropure® Karbon Fitre, HEGA (Yüksek Verimli Gaz Absorpsiyonu) 

malzemesinden yapılır. Oksijen aktif karbon filtredir. Kömürün 

dokunmamış polyester I ifleri ne yedi ri I mesiyle üreti I i r. Gözenek boyutu 1.2 

- 20 nanometre arasındadır. 300 zehirli gazı ve kokuyu temizlemeye

yardımcı olur. 

Defender® Astım Alerji Semptomlarını Azaltmaya Yardımcı Olur 

Dünyanın dört bir yanındaki doktorlar ve sağlık uzmanları FilterQueen® Sistemleri sayesinde!

insanların daha kaliteli bir yaşam sürdürülebildiği fikri üzerinde birleşiyorlar. 

Antibakteriyel Hava Temizleme Sistemi Olduğu Laboratuar Deneyleriyle Kanıtlanmıştır 

*Tüm test sonuçlarını internet sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

HARVARD U.S. FOOD & DRUG 
MEDICAL SCHOOL ADMINISTRATION 



KAPALI MEKAN HAVA NUMUNELERiNDE 800'DEN FAZLA KiRLETiCi MADDEYE RASTLANMIŞTIR. 

EPA (Amerikan Çevre Koruma Dairesi) tarafından yapılan araştırmalar, insanların kapalı 

mekanlarda, havadaki kirletici maddelere dışarıda olduğundan en az 2-5 kat daha fazla 

maruz kaldıklarını ortaya koyuyor. 

Kapalı Alandaki Hava Zararlıları 

Polen & Alerjenler 

Polen, iç mekan alerjilerinden muzdarip insanlar için bir sorun olabilir. 

Defender®, giysileriniz ve ayakkabılarınızla evinize taşıdığınız poleni yakalar. 

Bakteriler 

Bakteriler hastalıklara neden olur ve alerji ve astım semptomlarını şiddetlendirir. 

Defender® havadaki bakteri partiküllerini yakalar. 

Toz Akarları 

Ülkemizde milyonlarca insanın toz akarına alerjisi var. 

Defender® havada uçuşan toz akarlarını yakalar. 

Küf Sporları 

Küf sporları, bodrumlar, banyolar ve mutfaklar gibi nem açısından zengin veya nemli ortamlarda yaşar. 

Defender® havadaki küf sporlarını yakalar ve ailenizle birlikte daha kolay nefes almanıza yardımcı olur. 

Sigara Dumanı 

Üflenen sigara dumanı, 250'den fazla zararlı madde içeren parçacıkların ve gazların bir karışımıdır. 

Defender® duman parçacıklarını yakalar ve kokuları giderir. 

Virüsler 

İç mekan havası, virüsler gibi havadaki organizmaların insandan insana yayılmasını kolaylaştırabilir. 

Defender®, soğuk algınlığı ve grip de dahil, havadaki virüsleri yakalar. 

Evcil Hayvan Atıkları 

insanlar evcil hayvan tüyü, deri pulları, tükürük ve idrarda bulunan proteine alerjik olabilir. 

Defender®, havada istenmeyen alerjik partiküllerini yakalamada büyük bir yardımcıdır. 

Yemek Kokuları 

Balık ve sarımsak kokuları gibi istenmeyen yemek kokularından kurtulmak zordur. 

Defender®, bu kalıcı yemek kokularını filtreler. 

HEALTH--MOR TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 
An HM! Industries ine. Company 
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nlc e TEKNOLOJİ
ÜRÜNLERi İÇ VE DIŞ TfC. LTO. Şlf.

� ATATÜRK MAH. EKİNCİOĞLU SOK. NO:1 NİCE PLAZA KÜÇÜKBAKKALKÖY - ATAŞEHİR / İSTANBUL

� +90 216 464 52 33 S www.filterqueen.com.tr 

[a]Q /filterqueenturkiye
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