
Quer oferecer aos seus hospedes
um quarto higiénico e saudável?



COOL CHEMISTRY

Tratamento antiácaros para a máxima higiene 
num quarto de hospedes

Descubra



1 colchão 
contém até 
2 milhões 
de ácaros



1 em 4
PESSOAS SÃO 
ALÉRGICAS A 
ÁCAROS





Allex
O Conceito



Entendendo os 
ácaros





Principal fonte de alimento dos 
ácaros = células de pele morta

Preferem temperaturas entre os 20 e 
25 graus celcius

Preferem o nivel de humidade entre 
os 60 e 70%

Vivem em colchões, almofadas, sofás e 
em mobílias estofadas que sejam 

frequentemente usadas



20-80 ovos/ácaro

20 Excrementos/dia





Como eliminar 
ácaros?











PREVENIR INFESTAÇÕES DE ÁCAROS
MEHORES PRÁTICAS (2)

Lavar a roupa da cama a 
60°C ou com um programa 
de desinfeção registado

Aspire os quartos com um 
aspirador com certificação 
filtro HEPA 

Trocar colchão que seja 
muito velho (>10 anos)

Evitar téxteis 
desnecessários no quarto 
: carpetes, almofadas 
extra,...



COOL CHEMISTRY

RESULTADOS PROVADOS



RESULTADOS PROVADOS
Dispositivo médico

Completamente 
seguro para 

humanos Conclusões
Sem risco de citotoxicidade

Sem sensibilazação da pele

Sem irritação da pele



RESULTADOS PROVADOS
ATRATIVIDADE

Uma serie de colchões pré-infestados estão
cobertos por um lençois de algodão comum e 
separados em 3 grupos. 

Após 1 hora, os lençois são separados dos 
colchões. 

Um laboratório independente credenciado
contou o numero de ácaros que migraram de 
cada colchão para cada lençol usando o método
Bischoff (NF G 39011 padrão).

Teste 1 ATRATIVIDADE



RESULTADOS PROVADOS
ATRATIVIDADE

Grupo 1 - nada é pulverizado no lençol.
Em média ~ 1% dos ácaros no colchão
migraram para o lençol.

Grupo 2 - água é pulverizada no lençol (os
ácaros são atraidos pela humidade).
Em média ~ 4% dos ácaros do colchão
migraram para o lençol.

Grupo 3 - ALLEX é pulverizada no lençol.
Mais de 80% dos ácaros do colchão
migraram para o lençol, com uma
aproximação média de 90%.

Grupo 1: 
Nada

Grupo 2:
Água

Grupo 3:
Allex

Entre
80% & 95%
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RESULTADOS PROVADOS
REDUÇÃO DOS SINTOMAS DE ALERGIA

Estudo cliníco avaliando as seguintes sintomas á 
alergia dos ácaros : 

congestão nasal, 

rinorréia, 

espirrar, 

comichão nasal,

comichão ocular.

Teste 2 REDUÇÃO DOS SINTOMAS



PROVEN RESULTS
ALLERGY SYMPTOM REDUCTION

CONGESTÃO 
NASAL

RINORRÉIA ESPIRRAR COMICHÃO 
NASAL

COMICHÃO 
OCULAR

Do dia 0 para o dia 14, os participantes
avaliaram os seus sintomas usando uma escala
de 4 pontos: 

0=nenhum; 

1=baixo; 

2=moderado; 

3=severo. 

Esta figura mostra as pontuações dos sintomas
no D0 (linha de base) vs D14 (uma semana
após o segundo tratamento).



ALLEX

Com base em ingredientes naturais e 
derivado de plantas diluídas

Sem inseticidas

Sem químicos

Completamente seguro para adultos, ciranças e 
animais de estimação

Objetivo : atrair os ácaros das camadas mais 
profundas depois eliminá-los pela lavagem

100% 
produtos 
naturais

Produtos competitivos
Contém frequentemente ingredientes 
tóxicos 

Objetivo : matar os ácaros (ineficiente 
pois só matam os que estão á 
superficie)



Quer oferecer aos seus hospedes 
a cereija no bolo da higiene? 


