Độc quyền công nghệ vi sinh Encapsulate - Đức
Công nghệ Encapsulate là công nghệ vi sinh độc quyền phát minh của tập đoàn Evonik Goldschmidt
Gmbh (Đức) được hợp tác với Antibac Laboratories Pte Singapore, đồng nghiên cứu và phát triển tạo
thành hoạt chất Antibac2K
Công nghệ vi sinh : sử dụng nguyên liệu sinh học + công thức sát khuẩn, có khả năng Tìm và Diệt
vi khuẩn, vi rút, bẽ gãy mùi hôi, hóa chất độc hại, ẩm mốc, thuốc lá… trong không khí và trên bề mặt.

Được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP tại Singapore, Antibac2K luôn cam kết sản phẩm của
mình luôn thân thiện người dùng và môi trường, không chất độc hại, không có triclosan, triclocabon,
PGH, PHMG, CMIT, MIT, PARABENS,PHENOXYLETHANOL. BENZALKONIUM CHLORIDE .

Chúng ta sẽ đi sâu các thực nghiệm của Hiệp Hội Khoa Học Vi Sinh (NPO) của Nhật
Bản và đánh giá kết quả chứng thực làm sạch không khí của Magic Ball Antibac2K
1 – Loại trừ 99.96% vi khuẩn trong diện tích 10m2 với chiều cao là 2.3m sau 6 giờ
thực nghiệm.
Cấy và bơm lượng vi khuẩn 6.5 x 107 tương đương 65.000.000 vi khuẩn vào phòng có diện tích 10m2,
chiều cao 2.3m.
Thực nghiệm sử dụng bằng quả cầu Magic Ball Antibac2K với 500 ml nước và 5ml hoạt chất tinh dầu
khử mùi Antibac2K ở nhiệt độ thực nghiệm trong phòng từ 23oC～25oC.

Thời gian thực nghiệm từ 1 giờ đến 6 giờ, mỗi giờ lấy kết quả 1 lần và thời gian lấy kết quả 2 phút.
Lượng Vi khuẩn này được thu lại trong không khí sau mỗi giờ được đưa nuôi trong lồng ấp điều kiện
48 giờ , nhiệt độ 35oC .

Sau mỗi giờ, lượng vi khuẩn thu được sẽ được đo lường để so sánh kết quả.
Kết quả thực nghiệm cho thấy sau 6 giờ hoàn toàn đến mức không đo lường được vi khuẩn còn tồn tại
trong phòng – chứng thực làm sạch không khí về mặt vi khuẩn trong một không gian cụ thể.

2 – Loại trừ bụi PM2.5 trong không khí 97.7% sau 6 giờ.
Trong phòng diện tích 8.4 m2, chiều cao 3 m. Thiết bị đo lượng bụi trong phòng là Dusk Tark2 Aerosol
Monitor Model 8530.
Quả cầu thử nghiệm Magic Ball Antibac2K với 10ml hoạt chất tinh dầu khử mùi Antibac2K. Sau 30
phút vận hành sẽ lấy mẩu đo lượng bụi trong nhà.

Cứ mỗi giờ lấy mẩu một lần.Kết quả thực nghiệm cho thấy, Magic Ball Antibac2K có khả năng loại bỏ

97.7% bụi PM2.5 sau 6 giờ thực nghiệm – chứng thực làm sạch không khí về mặt bụi.

3 – Thực nghiệm khử những mùi hôi khó chịu thường có trong cuộc sống hằng ngày
như : mùi toilet, mùi hôi, mùi vật nuôi trong nhà, mùi người già, mùi trong tiệm nail,
trong hair salon.
Thực nghiệm trong hộp có thể tích 60cm x 60cm x 60cm , do công ty Daiwa Seikan Co Ltd ( Nhật Bản )
thực hiện. Kết quả sau 30 phút ,tất cả các mùi hôi đều được khử sạch hoàn toàn mang lại cảm giác dễ
chịu, thư thái.
Hiệu quả khử mùi của Antibac2K đã được xác thực bởi các cơ quan kiểm nghiệm và người tiêu dùng.
Tính năng vượt trôi thêm đó chính là cảm giác thoải mái, thư thái do mùi hương từ tinh dầu thiên
nhiên được chiết xuất trong hoạt chất tinh dầu Antibac2K.

Kết quả khảo nghiệm sát khuẩn tại Viện Pasteur TPHCM

Chụp ảnh kính hiển vi điện tử quá trình sát khuẩn Antibac2K tại NUS – Singapore

Các cơ quan kiểm nghiệm trên thế giới

Với tất cả những bảng khảo nghiệm vi sinh về tính năng diệt khuẩn, vi rút, khử mùi hôi
an toàn, lọc bụi pm2.5. Hoạt chất antibac2k sẽ mang lại niềm tin tuyệt đối cho Quý
khách. Hãy tin dùng và chọn sản phẩm Antibac2k thân thiện - an toàn. Công ty Nasda
chúng tôi mong muốn góp phần vào không gian xanh và sạch cho Quý Khách mỗi ngày.

