
EOStream
ScentGel® geurdrager

De ScentGel® is een drager voor geuren die is ontwikkeld en gepatenteerd door het franse bedrijf EOStream.
Het is een gel op waterbasis. De gel bevat parfums, essentiele olien of geurneutraliserende oplossingen. De
ScentGel® werkt optimaal met dispensers welke speciaal hiervoor geselecteerd zijn.

DeScentGel® bevat geen alcohol of oplosmiddelen. Alle producten van EOStreambevatten parfums uit Grasse,
voorzien van het IFRA certificaat of chemotypische essentiele olien. Tijdens de beurs Tendence in Duitsland
in 2012 heeft de ScentGel® de "Home & Trend" award toegekend gekregen, voor de aspecten innovatie en
milieuvriendelijkheid.

Door de droge diffusie komen er geen vloeibare deeltjes in de lucht terecht, deze kunnen dus niet ingeademd
worden, veroorzaken geen vlekken of gladde plekken op de vloer en hebben een groot bereik. De ScentGel®
wordt standaard geleverd in een bakje gemaakt van rijstkaf. Hierdoor kunnen de restanten van de ScentGel®
kunnen gewoon bij het groen-afval gedeponeerd worden.

EOStream ScentGel® - de milieuvriendelijke geurdrager

Meer dan 4.000 geuren krijgt de mens bij zijn geboorte mee in zijn geheugen.
De ScentGel® van EOStream is een effectieve en milieuvriendelijke oplossing voor uw
sfeerverhogende geuren, geurneutralisatie of geurmarketing.

EOStream, de geur van succes.

ScentGel® droge diffusie

Dankzij de ventilator in de dispenser verdampt het vocht in de ScentGel® geleidelijk gedurende de levensduur
van het product. Door deze verdamping komt de geur vrij die in de ScentGel® is opgenomen en zorgt voor een
evenwichtige en egale verspreiding van de geurmoleculen. De gel wordt gedurende de diffusie steeds kleiner
maar behoud zijn effectiviteit gedurende 30 dagen bij normaal gebruik. (10 uur per dag).

Home&TrendAward
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De ScentGel® van EOStream is een ideale drager voor geuren ten behoeve van sfeer en geurmarketing. In
vergelijking met andere methoden voor het verspreiden van geuren (sprays, condensatie, verdamping, ultrasoon,
staafjes balsahout), biedt de ScentGel® een aantal voordelen:

■ Lange levensduur: ruim 300 uur of 4 weken bij normaal gebruik
■ Uitstekende diffusie intensiteit tot het einde
■ Door het ontbreken van alcohol of oplosmiddelen geen risico voor de gezondheid
■ Door de droge diffusie zijn er geen vloeibare deeltjes die ingeademd kunnen worden of resten achterlaten
■ Groot gebruiksgemak
■ De intensiteit kan naar behoefte worden ingesteld met de dispensers

De geurneutralisatie- en begeuringsoplossingen van EOStream zijn door de combinatie van de
zekere werking en eenvoud in de verwerking uniek te noemen. De verschillende dragers - de
gepatenteerde ScentGel, de passief actieve PolyScent en de watergebaseerde ScentSpray - bieden
voor elke denkbare toepasing de optimale oplossing. Efficient, milieuvriendelijk en veilig. Om
vervelende geuren te vermijden of acuut te behandelen.

De ScentGel®: een krachtige geuroplossing!
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De ScentGel® kan het best worden gebruikt met een van onze dispensers:
MiniFlow
■ Elegante dispenser, met batterij of USB kabel
■ Ideel voor sfeerverbetering in winkels, hotels, kantoren etc.
■ Wellness, beauty-salons, sauna's etc.
■ Thuis

De MF 20 / NO-218 / NO CD-6017
■ Kunnen aan de muur bevestigd worden
■ Voor afgesloten ruimtes zoals toiletten, trappenhuizen etc.
■ Wachtkamers, lobby etc.
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