Miljøvennlige Løsninger

Astma, allergi eller

Kols ?
Flere pasienter sliter med
røykelunge og astma. Noen har fått
en bedre hverdag med

MAC500

EU´s Miljøpris for ”Renere teknologi”
Danske Jonna Nielsen har røykt stort sett hele
livet – og gjør det fortsatt, på tross av att hun
for ett år siden fikk stilt diagnosen KOLS
(røykelunge). Den 48-årige alenemoren fra
Kolding i Danmark, ønsker fortsatt og slutte å
røyke, men merker ikke lengere så mye til at
hun
er
KOLS
pasient.
De
kraftige
hosteanfallene og muskelsmertene, er gradvis
forsvunnet i løpet av et halvt års tid,
vendepunktet kom efter ett besøk hos
frisøren, hvor hun fikk informasjon om Jimco
sitt apparat Mac500, som fjernet lukt og
forbedret innemiljø.
Hun bestemte seg ganske raskt for å prøve
apparatet, for å se om dette kunne være til
hjelp for henne.

JIMCO A/S mottok i år 2000

Aldri mer hosteanfall hjemme
Etter å ha anskaffet en Mac 500, kunne Jonna
Nielsen raskt merke en forbedring. - Inneklima blev
merkbart bedre. Hosteanfallene ble redusert i
styrke, og muskelsmertene ble mindre. Alt i alt følte
jeg meg langt bedre og fikk mer overskudd i
hverdagen. I løpet av ett halvt års tid opphørte
hosteanfallene helt, og det var ikke lenger
nødvendig å bruke inhaleringsmedisin.
Til daglig merker jeg ikke lenger at jeg har KOLS,
forteller Jonna, som i dag er fullstendig medisinfri.
Dreper mikroorganismer og forbedrer
inneklima
Jonna Nielsen gleder seg også over at luftrenseren
har forbedret inneklima og redusert røyklukten
betydelig. – Luften føles mer ren og frisk, og vi
merker ikke lengre røyklukten når vi går inn i huset
eller at den sitter i klærne på samme måte som
tidligere. - forteller Jonna Nielsen.

EUs Miljøpris i Kategorien
„Renere Teknologi“

Tekniske Data:

på bakgrunn av sine
luftrensesystemer

UV lampe
1x8w
Spenning
230 V
Strømforbruk
25 w
Romstørrelse 60 m3

Driftslampe
Lengde
Høyde
Bredde

8000 timer
310 mm
90 mm
90 mm
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