Neo incorpora a exclusiva e revolucionária
tecnologia de criação de oxigênio ativo por
eletrólise, capaz de remover as mais severas
manchas de sujeira e fibras de qualquer
tecido, além disso, possui alto poder
desengrasante
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Tomada para multiuso
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Com esta água você pode encher
recipientes, difusores ou o balde do
esfregão para limpar TODOS os tipos de
superfícies, por mais difícil que pareça.
Desde pneus de carro a brinquedos de seus
filhos.

Sem detergente * ou amaciante. Sem água quente.
Mais poupança e mais respeito ao meio ambiente

GREENwashing

Custo do detergente por roupa

0,95€

0,00€

Custo do amaciante de roupas por carga

0,40€

0,00€

19€ por mês (228€)

0,00€

1.069,5€

99€

Número médio de lavadas por ano

POUPANÇA COM

YEARS
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Compromiso de Abantera de contribuir para
a luta contra o Cancro da Mama
#AbanteraContraocancrodamama

Verifique na web o número
de garrafas plásticas e CO2
que pararam de poluir nosso
planeta.

Fria

0,30€

Taxa anual

www.planetfriend.life

Quente
1,20€

** Custo dos produtos de limpeza doméstica
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ELETRÓLISE

A água que entra no Neo Greenwashing é
enriquecida com O3 por meio de um
sistema completo de electrólise.

* Eletricidade para aquecer água

7

A Planet Friend recomenda fortemente o uso do equipamento Neo Greenwashing da
Abantera para gerar água de excelente qualidade com oxigênio ativo, evitando assim o
consumo de detergentes, amaciantes e produtos químicos, altamente nocivos à saúde e
ao meio ambiente. Os recipientes de plástico poluem nossos rios, mares e sua fauna e,
de fato, repercutem em nossa saúde. O processo de fabricação de produtos químicos e
plásticos, bem como seu transporte, geram milhares de toneladas de CO2 anualmente.
Vamos salvar o planeta, não mais plástico.
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GREENwashing

Temperatura da água
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GREENwashing

S WARRA
AR

Zero impacto ambiental,
zero emissões em
detergentes, produtos
de limpeza e produtos
químicos, zero embalagens
plásticas, zero poluentes
para o planeta
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Entrada de Água
Saída para máquina de lavar
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Bio limpeza
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Na Abantera confiamos tanto nos
nossos produtos que cobrimos até
10 anos de garantia. As garantias
são de 3 anos, prorrogáveis até 7
anos; um total de 10
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www.abantera.com

GREENwashing

1.069,5€
-99,0€

970,5€

Nota: Para aproveitar ao máximo os benefícios do Neo Greenwashing, recomendamos lavar apenas com água fria e sem detergente ou amaciante. Para remover certas manchas e somente se desejar, você pode
usar um oitavo da quantidade que usou antes de comprar o Neo Greenwashing.

*Dados do Serviço de Estatística da União Europeia (EUROSTAT) lprefer30.eu. Top 10 Grupo Internacional. Várias fontes públicas.
** Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAS, calculou que uma família espanhola gasta em média 19€ por mês em produtos de limpeza.
Isso adicionado ao ano é de € 228.

Compromiso de Abantera de contribuir para
a luta contra o Cancro da Mama
#AbanteraContraocancrodamama

Limpeza e desinfecção
sem detergente e
produtos Químicos

TRANSFORMA
A ÁGUA NO
LIMPADOR
MAIS COMPLETO

GREENwashing

€

Somente com Água Fria, sem
a necessidade de Água Quente

Ambientalmente amigável e respeitoso
Proteja sua casa

GREENwashing

Limpeza sem lixívia ou desengrasantes

Poupança de energia
Poupança em produtos químicos
Elimina
Bactérias e Vírus
Limpa e
Higieniza

Limpeza e desinfecção
sem detergentes e
produtos Químicos

Poupança Total

Ã

www.abantera.com

Limpeza e desinfecção
sem detergente e
produtos Químicos

Sem poluição
secundária

GREENwashing

GREENwashing

Elimina
maus odores

GREENwashing

Garantia extensível de 3 anos
Sem detergentes ou amaciantes

www.abantera.com

GREENwashing

GREENwashing
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OXIGÊNIO ativo
GREENwashing

Compromiso de Abantera de contribuir para
a luta contra o Cancro da Mama
#AbanteraContraocancrodamama

Verifique na web o número de garrafas
plásticas de CO2 que pararam de poluir nosso
planeta

Não requer nenhum tipo de manutenção
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Deixa a roupa mais suave do que
usar amaciantes químicos

www.planetfriend.life
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Recomendado para
peles sensíveis e atópicas

Y 10 YE
NT

Muito fácil de instalar
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A Planet Friend recomenda fortemente o uso do equipamento Neo Greenwashing da
Abantera para gerar água de excelente qualidade com oxigênio ativo, evitando assim o
consumo de detergentes, amaciantes e produtos químicos, altamente nocivos à saúde e
ao meio ambiente. Os recipientes de plástico poluem nossos rios, mares e sua fauna e,
de fato, repercutem em nossa saúde. O processo de fabricação de produtos químicos e
plásticos, bem como seu transporte, geram milhares de toneladas de CO2 anualmente.
Vamos salvar o planeta, não mais plástico.
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Uso autônomo e intuitivo
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