Green Services :Πολλαπλή προσφορά για τον ‘‘έλεγχο’’ των “αιωρούµενων

ρυπογόνων µικροσωµατιδίων” και την αποφυγή επιµόλυνσης του χώρου σας.

Σας παρέχονται σε επίπεδο υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής , µετά από
διάγνωση και Εξειδικευµένα τεστ προσδιορισµού σε “ρυπογόνα µικροβιακά φορτία” , ώστε να
δοθούν αποτελεσµατικά αποδοτικές και βιώσιµες λύσεις αναβάθµισης στο Ζωτικής Σηµασίας
εσωτερικό σας περιβάλλον .
Η Φιλοσοφία των Προγραµµάτων του Green Services , µε τις Αναβαθµισµένες Bio-εφαρµογές
∆ιαχείρισης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος δηµιουργούν επαναστατικές µεταβολές, για µια απόλυτα
ισορροπηµένη καθαριότητα και οικονοµία µε άµεσα αποτελέσµατα, συνδέοντας και αξιοποιώντας µε
συνέπεια και σεβασµό, τις βάσεις µιας «Ασπίδας προστασίας» για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Επενδύουµε στην Επιτόπια Ενηµέρωση των καταναλωτών.
Όταν η Συµβατική Καθαριότητα, που µέχρι τώρα γνωρίζατε είναι παρελθόν, δηµιουργείται
Επιτακτική Ανάγκη για την επίτευξη άµεσων εφαρµογών στην αποτελεσµατική διαχείριση του
εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου και καθιστούν Απαραίτητη την επαγγελµατική συνεργασία
Σύµβουλο ∆ιάγνωσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου.
Αποτελεί δε την πιο Σηµαντική Εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, θέτοντας νέα πρότυπα για µια
Ισορροπηµένη Καθαριότητα, στην έννοια του ‘’καθαρού εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου ‘’.
Λειτουργεί ως µια “ασπίδα προστασίας” για την µέγιστη δυνατή διασφάλιση, ώστε να δηµιουργείτε
το ιδανικό περιβάλλον, για όσους πάσχουν από αλλεργίες, άσθµα η άλλα αναπνευστικά προβλήµατα
αλλά και για όσους θέλουν να νιώθουν ευεξία.
Αν έχετε κάνει απεντόµωση η απλά έχετε ψεκάσει για έντοµα ( κατσαρίδες , κουνούπια, µύγες,
ακαρεα, κοριούς κλπ) πρέπει να δώσετε µεγαλύτερη προσοχή, διότι εκτός από τα περιττώµατα τους
και τα αποσυνθεµένα µέρη τους , δηµιουργούν ένα επιβαρυµένο περιβάλλον µε “εσωτερική
επιµόλυνση”, ώστε να είναι µια από τις αιτίες στην πρόκληση αλλεργικού άσθµατος.
Πρέπει να λαµβάνετε πολύ σοβαρά τις Bio-Εφαρµογές µε Επαγγελµατική Απορρύπανση και
Εξυγίανση χωρίς την χρήση χηµικών (Green Decontamination) , των στοµάτων ,των
σαλονιών, των χαλιών, αλλά και την Εξυγίανση από την “εσωτερική επιµόλυνση” του αέρα των
εσωτερικών χώρων.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Bio-Εφαρµογές µε Επαγγελµατική
Απορρύπανση για Εξυγίανση της “εσωτερικής επιµόλυνσης” ήταν αυξηµένη, είτε γιατί στον
εσωτερικό χώρο υπήρχε “δυσαρµονία οσµών και αλλεργικού φτερνίσµατος”, είτε γιατί ο γιατρός
ζήτησε ένα καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον, για την εφαρµογή της χορηγηθείσας
θεραπευτικής αγωγής.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνδέουν την υγεία µε τον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Μετά από
τα Εξειδικευµένα τεστ προσδιορισµού ως ενηµερωτικές αποδείξεις, θα ξέρετε σε τι στάδιο
βρίσκετε το περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους σας και τι µπορείτε να κάνετε.
Εκτός των άλλων προβληµάτων που µπορεί να αντιµετωπίζετε στην καθαριότητα, ο Σύµβουλος
∆ιάγνωσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου, υπεύθυνα και αποτελεσµατικότητα, µε
συνέπεια και ευθύνη θα σας εξασφαλίσει ολοκληρωµένες λύσεις για το καλύτερο αποτέλεσµα, µε
την εγγύηση της σιγουριάς στην ποιότητα και αξιοπιστία.
Λειτουργεί µε ευαισθησία, µε ακεραιότητα κοινωνικής συµπεριφοράς, πολύ περισσότερο δε, σε
άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, (άσθµατος, αλλεργιών) τηρώντας πάντα το κοινωνικά
επιχειρησιακό ιατρικό απόρρητο
Θα έρθει στο χώρο σας (On The Spot) και θα σας βοηθήσει να ενηµερωθείτε δοκιµάζοντας,
συµµετέχοντας και συγκρίνοντας, για να έχετε και την δική σας άποψη για τα εξής:
● Ένας οπτικός έλεγχος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους για αδυναµίες στις προβληµατικές
περιοχές, νερολεκέδες σε σαλόνια η στρώµατα, κιτρινιλες σε χαλια.κλπ .
● Θα πάρετε δείγµατα ρύπων σκόνης µε τα αποσυνθεµένα µέρη και περιττώµατα από άκαρεα από τα
στρώµατα, τις ταπετσαρίες, τα χαλιά η τις µοκέτες.
● Θα εξετάσει τους υγραντές και τους εξαγνιστές του αέρα.
● Θα ‘‘ελέγξει ’’ για την επιβάρυνση από τα “αιωρούµενα ρυπογόνα µικροσωµατίδια”.
● Θα εξετάσει την ηλεκτρική σας σκούπα για να εξασφαλίσετε ότι κάνει την εργασία που
σχεδιάστηκε να κάνει, αλλά και τι πρέπει να προσέχετε και πώς να το αντιµετωπίζετε, όταν η σκούπα

σας ανακυκλώνει την σκόνη η και όταν έχει φίλτρο HEPA η φιλτράρει την σκόνη µέσα από νερό,
υποτίθεται ότι καθαρίζει αλλά αφήνει ένα µεγάλο πόστο σκόνης πίσω της.
● Θα εξετάσει ώστε να διαπιστώσετε γιατί ένας ατµοκαθαριστής από µόνος του δεν µπορεί να
καθαρίσει σε βάθος την µοκέτα η το σαλόνι.
● Με την προηγµένη τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών και την ολοκληρωµένη την υποστήριξη µε
εξειδικευµένη γνώση για κάθε πρόβληµα ξεχωριστά, αξιοποιεί µε συνέπεια έρευνα, µελέτη,
οργάνωση, µε τις οικονοµικότερες λύσεις, χωρίς εκπτώσεις στην υγεία σας ,την περιουσία σας αλλά
και στην προστασία του περιβάλλοντος.
● Θα έχετε µια πλήρη ενηµέρωση για την αποτελεσµατική µέθοδο εξυγίανσης και εξουδετέρωσης
προβληµάτων σε στρώµατα που ‘‘ δεν πλένονται’’.
● Βλέπει µε σεβασµό και εκτίµηση το πρόβληµα, αλλά και τον πολύτιµο ελεύθερο χρόνο σας.
● Όλοι οι βασικοί συντελεστές συµβάλλουν για την ποιότητα ζωής σε ένα υγιεινό περιβάλλον που
εσείς θέλετε.
● Σωστή ενηµέρωση µε Ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας 2104829839 και ένας Πολύτιµος Σύµβουλος
είναι πάντα ∆ίπλα Σας!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Σύµβουλος ∆ιάγνωσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου, δεν είναι γιατρός.
∆ιευκρινίζουµε ότι για τους πάσχοντες από αλλεργικά προβλήµατα, άσθµα, κλπ, τα δείγµατα για την
δοκιµή του Acari-Test (προσδιορισµός ακαρεων σκόνης) πρέπει να τα εξετάσει ο γιατρός τους.
Πληροφορίες µπορείτε να µας ζητήσετε µε ένα email στο info@greenservices.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο
2104829839, 6932245887.
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=8602
Επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη των Bio-εφαρµογών ∆ιαχείρισης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος.

