
PALIVOVÉ TABUĽKY

Preukázateľne znižuje spotrebu paliva

REVOLUČNÝ KATALYZÁTOR PALIVA Exkluzívne od B-Epic Worldwide

Ceny plynu stúpajú! Chcete ušetriť peniaze na pumpe (a navyše pomôcť 
životnému prostrediu)? Zlepšite spotrebu paliva svojho vozidla pomocou 
B-ECO Fuel Tabs! B-ECO Fuel Tabs, ktoré už roky používajú komerčné 
flotily a sú teraz dostupné verejnosti, sú úžasnou úsporou paliva a 
čističom motora. Ukázalo sa, že zlepšuje spotrebu paliva až o 15 %.

Skúsenosti
Význam Palivo

Úspory!
Ak chcete zvýšiť úsporu paliva, zlepšiť výkon vozidla a znížiť náklady na údržbu, 
používajte B-ECO Fuel Tabs pri každom tankovaní vozidla. Pred tankovaním 
jednoducho vložte jednu palivovú tabletu do palivovej nádrže vášho vozidla. 
Každá palivová tableta spracuje 15-20 galónov plynu alebo motorovej nafty. Je 
bezpečný pre benzínové a naftové motory s akoukoľvek triedou paliva.

MÔŽU ZAHRŇOVAŤ:
• Ušetrite peniaze na čerpacej stanici

• Zvýšte MPG (míle na galón)
• Znížte emisie a výfukové plyny
• Zvýšte výkon a výkon
• Pomôžte znížiť náklady na údržbu

B-ECO Fuel Tabs je revolučný palivový katalyzátor vyvinutý na 
zníženie spotreby paliva vášho vozidla, výsledkom čoho je viac MPG 
(míle na galón), a tým vám ušetrí veľa peňazí za tankovanie. Tiež 
zvyšuje výkon a výkon, znižuje škodlivé emisie a výfukové plyny a čistí 
vnútorné časti motora vášho vozidla. Pri nepretržitom používaní 
môžu B-ECO Fuel Tabs pomôcť znížiť náklady na údržbu vášho 
vozidla.

DETAILY PRODUKTU:
• Pri každom tankovaní používajte palivové karty B-ECO

• Očakávajte optimálne výsledky už po 2-3 
použitiach

• Každá palivová tableta spracuje 15-20 galónov plynu 
alebo motorovej naftyTúto technológiu už roky používajú veľké flotily nákladnej dopravy, 

požičovne zariadení a iní obchodní a priemyselní spotrebitelia a teraz 
je k dispozícii aj vám, aby ste s vozidlom zažili rovnaké výhody! B-ECO 
Fuel Tabs preukázateľne funguje a je na rozdiel od iných palivových 
aditív na dnešnom trhu. Ide o vysoko koncentrovaný palivový 
katalyzátor, ktorý skutočne ovplyvňuje spôsob spaľovania paliva – 
zatiaľ čo typické palivové prísady len pomáhajú udržiavať motor čistý 
od usadenín.

• Bezpečné pre použitie v benzínových alebo 
naftových motoroch s akoukoľvek triedou paliva
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PALIVOVÉ TABUĽKY
Revolučný palivový katalyzátor

DETAILY PRODUKTU Exkluzívne od B-Epic Worldwide

POZOR:LEN PRE AUTOMOBILOVÉ POUŽITIE

UPOZORNENIA
POUŽITIE:Každá palivová tableta spracuje 15-20 galónov plynu alebo motorovej nafty. 

Používajte pri každom tankovaní. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Bezpečné použitie pre benzínové a naftové motory. Kompatibilné s 

akoukoľvek triedou paliva.

Neprehĺtaj. PO POŽITÍ: NEVYVOLÁVAJTE 
zvracanie. V prípade prehltnutia ihneď 
kontaktujte Poison Control Center.

SMERY:Vložte 1 palivovú tabletu do palivovej nádrže vášho 
vozidla, keď ju dopĺňate.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

SKLADOVANIE:Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a tepla.

Registrovaný EPA | Testované treťou stranou

VYROBENÉ V USA
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AKO TO FUNGUJE

Revolučná technológia preukázateľne znižuje spotrebu paliva!

B-ECO Fuel Tabs je revolučný palivový katalyzátor vyvinutý na 
zníženie spotreby paliva vášho vozidla, výsledkom čoho je viac MPG 
(míle na galón), a teda šetrenie peňazí pri každom natankovaní 
benzínovej nádrže vášho vozidla. Tiež zvyšuje výkon a výkon, znižuje 
škodlivé emisie a výfukové plyny a čistí vnútorné časti motora vášho 
vozidla. Pri nepretržitom používaní môžu B-ECO Fuel Tabs pomôcť 
znížiť náklady na údržbu vášho vozidla.

Postupom času sa motory stávajú neúčinnými v dôsledku kontaminácie 
paliva a opotrebovania komponentov, čo vedie k vysokým nákladom na 
údržbu. Technológia B-ECO Fuel Tabs rieši problémy s palivom a 
zachováva ochranu a výkon vášho vozidla.

B-ECO Fuel Tabs sú úplne odlišné od iných palivových aditív na trhu, ktoré sa bežne predávajú v obchodoch s automobilmi a vyžadujú si 
dôkladnú kontrolu zo strany EPA, aby mohli byť zaregistrované na použitie s benzínom aj naftou. B-ECO Fuel Tabs sú vysoko 
koncentrovaný palivový katalyzátor, ktorý skutočne ovplyvňuje spôsob spaľovania paliva – zatiaľ čo typické palivové prísady len 
pomáhajú udržiavať motor čistý od usadenín.

TESTOVANÉ A OVERENÉ

Roky používané komerčnými flotilami, teraz k dispozícii verejnosti!

Technológia B-ECO Fuel Tabs bola použitá a testovaná priemyselnými a komerčnými používateľmi a zákazníkmi. Veľké 
flotily nákladnej dopravy, požičovne zariadení, rybárske člny, ropné a plynárenské spoločnosti a ďalší komerční a 
priemyselní spotrebitelia už roky úspešne využívajú technológiu B-ECO Fuel Tabs. prečo? Pretože dosahujú výraznú 
úsporu paliva, menej karbónu v motoroch, menej dymu z výfuku, menej kontaminácie vodou a riasami a menšie 
opotrebovanie ich vstrekovačov a horných valcov. Skrátka lepší výkon a nižšie náklady na údržbu.

Okrem toho bola technológia, ktorá stojí za B-ECO Fuel Tabs, podrobená najprísnejším testom, vrátane niektorých z 
najväčších a najprestížnejších testovacích laboratórií v Spojených štátoch. Ukázalo sa, že zlepšuje spotrebu paliva až o 15 
%. V priemere bol zaznamenaný nárast o 5 % až 18 %.

A teraz bol upravený tak, aby sa dal použiť aj v benzínových motoroch – okrem naftových – tak, aby všetci spotrebitelia mohli využívať 
rovnaké výhody. Vyskúšajte B-ECO Fuel Tabs ešte dnes! Funguje skvele pre autá, nákladné autá, dodávky, SUV, motocykle, RV, člny, 
štvorkolky, návesy, komerčné flotily, priemyselné vozidlá a ďalšie.

AUTOMOTIVE
Autá, nákladné autá, SUV atď.

REKREAČNÉ
RV, člny, štvorkolky atď.

FLOTA
Autá, dodávky a nákladné autá

KOMERČNÝ
Ťažké prostredia
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