A ECOBRAZ, é uma empresa vocacionada para produtos com
uma
identidade olfativa, tais
como
ambientadores
e
aromatizadores. Estes produtos despertam sensações nos
utilizadores criando-lhes uma memória olfativa, e dando destaque
ao seu negócio no mercado, através de um aroma, podendo ser
exclusivo do seu espaço. Basta escolher a fragância que mais se
adequa ao seu ambiente.
O nosso produto Stop Odores para além de dar um agradável
aroma aos espaços, graças à sua fórmula única, também tem uma
vertente ligada à higienização sanitária ambiental. Stop Odores
também é, neutralizador de maus odores, não os disfarça, mas sim
elimina-os por completo, destruindo as moléculas que provocam os
maus cheiros. Tem também um efeito bactericida e
hipoalergénico, oferecendo aos espaços um ambiente limpo e, ao
mesmo tempo livre de substâncias que podem prejudicar o bemestar de todos.

Com os nossos produtos Stop Odores poderá DESCONTAMINAR, ELIMINAR MAUS
ODORES e AROMATIZAR (deixando um agradável aroma no ambiente).
Todas os aromas sprays do Stop Odores contém álcool etílico sanitário, essências
naturais, desodorizante cosmético hipoalergénico e água desmineralizada. Estes produtos
possuem uma atividade bactericida efetiva durante 8 a 12horas e eliminam os maus
odores durante 24h (existem produtos idênticos no mercado, mas não tão bons, nem
eficazes pois normalmente utilizam álcool derivado do petróleo).

Stop Odores Hidrotermália:
Indicado para utilizar em casas de repouso,
balneários, zonas de spa, entre outros… para
efeitos de aromaterapia.
Uma pulverização por cada 10m2, uma a duas
vezes por dia.

Stop Odores dispõe de várias fragrâncias para
as distintas necessidades do cliente e do
problema a tratar. Apresentamos o produto em
frascos de litro com a possibilidade de colocar
um pulverizador profissional e em frascos de
spray de 70ml, 75ml (neutro), 125ml e 200ml.
Stop Odores Chá Branco:
Indicado para utilizar em maus odores mais
suaves é uma fragrância fresca que pode ser
utlizada em várias divisões do espaço de
trabalho ou casa.
Uma pulverização por cada 10m2, duas a três
vezes por dia.

Stop Odores Maçã:
Indicado para eliminar os maus odores fortes em
carros, comboios, barcos, aviões, casa de
banho, entre outros.
Uma pulverização por cada 10m2, uma a duas
vezes por dia.

Stop Odores Neutro:
Indicado para fazer a higienização e desinfeção
das mãos, devido a conter uma percentagem
de aloé vera na sua composição, hidratando-as.

Trata-se de um produto de alta
qualidade, uma pulverização de Stop
Odores equivale a 5 pulverizações, de
qualquer
outro
ambientador
convencional no mercado, conseguindo
o que os outros não conseguem, que é
proporcionar um ar puro livre de
microrganismos indesejados.

Existem
várias
fragrâncias,
que
disponibilizamos mediante os pedidos de
cada cliente, no entanto as mais
pretendidas são as que distribuímos
Maçã verde, Hidrotermália e chá Branco.
As que temos também disponíveis são
clorofila, carro Novo, Fresh e lemongrass.

O nosso produto é recomendado para a eliminação de bactérias e vírus
devido a na sua composição ter álcool de 70%VOL. e ser bactericida e
hipoalergénico.
É um produto liquido, sem viscosidade e de pulverização rápida, que
pode ser utilizado nas mãos, mas também em todas as superfícies de
contacto mais frequentes e ainda ajuda a melhorar a qualidade do ar,
livrando-o de todo o tipo de microrganismos nocivos à saúde.
STOP Odores produto bastante versátil, 3 em 1:
-Pronto a usar;
-De fácil aplicação própria;
-Permite aplicação a terceiros;
-Prático para transportar (por ex: na mala, no carro, etc.);
-É de rápida secagem;
-Não deixa resíduo nas zonas de aplicação;
-É aplicável nas mãos, carro, chão, mesas, secretárias, bancadas,
cadeiras, portas, interruptores de luz, calçado, roupas, etc.;
-Permite a aplicação em superfícies que não são possíveis de lavar
frequentemente, como cadeiras, colchões e almofadas etc.;
-Não mancha;
-É um produto natural e amigo do ambiente.

➢ AMBIENTADOR NATURA:
A ser utilizado em quartos e espaços comuns, através da difusão de
fragrâncias de forma continua com a finalidade de eliminar os maus odores e
criar um ambiente mais agradável.
➢ PURIFICADOR AVAC NATURA:
Unidade que se liga ao ar condicionado, através da UTA (Unidade de
tratamento de Ar), utiliza fragrâncias naturais, terapêuticas e antialérgicas.
Elimina os microrganismos nocivos à saúde, melhorando em grande escala a
qualidade do ar interior dos edifícios.
➢ NEBULIZADOR NATURA:

Com essências naturais para aromatizar espaços como comércio, restauração,
ginásios, receções, entre outros espaços amplos. Estes nebulizadores adaptam-se
às necessidades de cada cliente ajustando os dias, horas e intensidade das
fragrâncias. Possibilidade de ligação ao equipamento de ventilação e / ou ar
condicionado. Instalação de parede na parede ou em um móvel ou balcão.

Obrigado pela atenção!

Contactos:
Email: ecobraz.pt@gmail.com
Comercial:
Sofia Raimundo 913 607 289
Comercial.ana.ecobraz.pt@gmail.com
Beatriz Marques 915 424 492
Comercial.beatriz.ecobraz.pt@gmail.com

