
FUEL TABS

Éld át az elképesztő 
üzemanyag-

takarékosságot!

További információkért vedd fel a 
kapcsolatot egy B-Epic Brand Partnerrel.

Proven to Reduce Fuel Consumption
FORRADALMI ÜZEMANYAG TABLETTA Kizárólag a B-Epic kínálatában elérhető

Borzalmasak az üzemanyagárak! Szeretnél spórolni egy kicsit a kúton 
(ráadásul még a környezetet is védeni közben)? Javítsd az autód 
fogyasztásán a B-ECO Fuel Tabs segítségével! A fogyasztáscsökkentő és 
motortisztító hatású B-ECO Fuel Tabs-et a kamionflották már évek óta 
használják, de immáron végre a nagyközönség számára is elérhető. 
Igazoltan képes akár 15%-kal is csökkenteni a fogyasztást.

A fogyasztás csökkentéséhez, az autó teljesítményének fokozásához, 
valamint a karbantartási költségek csökkentéséhez használd minden 
tankolásnál a B-ECO Fuel Tabs-et. Egyszerűen csak tegyél 1 tablettát az 
üzemanyagtartályba tankolás előtt. Minden egyes tabletta 60-80 liter 
benzin vagy dízel üzemanyag kezelésére elegendő. Biztonságosan 
használható benzines és dízel motorok esetében is, valamint bármilyen 
minőségű üzemanyaggal.

A B-ECO Fuel Tabs egy olyan forradalmi üzemanyag tabletta, melynek célja 
a fogyasztás csökkentése, ezáltal fokozva a hatótávot (km / liter), és 
visszafogva a kiadásokat. Ráadásul javítja a teljesítményt, csökkenti a 
károsanyag kibocsátást és a füsttermelést, valamint tisztítja a motor belső 
elemeit is. Folyamatos használat mellett a B-ECO Fuel Tabs kedvező 
hatással van a jármű karbantartási költségeire is.

Ezt a technológiát már évek óta használják a nagy kamionflották, 
bérautókkal foglalkozó cégek, valamint más céges és ipari megrendelők, 
de végre a te autód is átélheti ezeket az előnyöket! A B-ECO Fuel Tabs 
igazoltan hatásos, és nem hasonlítható a piacon jelenleg elérhető 
semmilyen más adalékanyaghoz. Ez egy erőteljesen koncentrált 
üzemanyag tabletta, amely valóban hatással van az üzemanyag 
elégetésének módjára - ellentétben a tipikus adalékanyagokkal, melyek 
kizárólag csak a motor tisztán tartásában segítenek.

RÉSZLETEK:

• Tankolj olcsóbban
• Fokozd a hatótávot (km / liter)
• Csökkentsd a károsanyag kibocsátást és 

a füsttermelést
• Fokozd a teljesítményt
• Csökkentsd a karbantartási költségeket

ELŐNYÖK:

• Használd a B-ECO Fuel Tabs-t minden 
tankolásnál

• Tapasztald meg a már 2-3 használat 
után is optimális teljesítményt

• Minden egyes tabletta 60-80 liter 
benzin vagy dízel üzemanyag 
kezelésére elegendő

• Biztonságosan használható benzines és 
dízel motorok esetében is, valamint 
bármilyen minőségű üzemanyaggal
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Kizárólag a B-Epic kínálatában elérhető

FUEL TABS
Forradalmi üzemanyag tabletta

TERMÉKLEÍRÁS

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG GÉPJÁRMŰBEN HASZNÁLHATÓ 

ALKALMAZÁSA: Minden egyes tabletta 60-80 liter benzin vagy 
dízel üzemanyag kezelésére elegendő. Használja minden 
tankolásnál.

Biztonságosan használható benzines és dízel motorok esetében 
is. Bármilyen minőségű üzemanyaggal kompatibilis.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: Tankolás előtt helyezzen 1 tablettát 
a jármű üzemanyagtartályába. 

TÁROLÁS: Közvetlen napfénytől és hőtől elzártan tartandó.

EPA regisztrációval rendelkezik  |  Harmadik fél által tesztelt

MADE IN USA

FIGYELMEZTETÉS
Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. 

Ne nyelje le. AMENNYIBEN LENYELTE: 
NE akarja meghánytatni magát. Azonnal vegye 
fel a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálattal 

GYEREKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ.



HOGYAN MŰKÖDIK 
Forradalmi technológia, amely igazoltan csökkenti a fogyasztást!

A B-ECO Fuel Tabs egy olyan forradalmi üzemanyag tabletta, 
melynek célja a fogyasztás csökkentése, ezáltal fokozva a hatótávot 
(km / liter), és visszafogva a kiadásokat. Ráadásul javítja a 
teljesítményt, csökkenti a károsanyag kibocsátást és a 
füsttermelést, valamint tisztítja a motor belső elemeit is. 
Folyamatos használat mellett a B-ECO Fuel Tabs kedvező hatással 
van a jármű karbantartási költségeire is.

Az idő előrehaladtával a motor teljesítménye egyre kevésbé lesz 
hatékony az üzemanyagban található szennyezőanyagok, valamint 
a motor elemeinek kopása miatt, ami jelentősen megnöveli a 
karbantartás költségeket. A B-ECO Fuel Tabs technológiája azonban 
orvosolni tudja az üzemanyaggal kapcsolatos problémát, és segít 
fenntartani a jármű állapotát és teljesítményét.

A B-ECO Fuel Tabs nem hasonlítható a piacon jelenleg elérhető semmilyen más adalékanyaghoz. Az EPA átfogó 
vizsgálatára volt szükség ahhoz, hogy engedélyezett legyen a benzin és dízel üzemanyagok melletti alkalmazása is. A B-
ECO Fuel Tabs egy erőteljesen koncentrált üzemanyag tabletta, amely valóban hatással van az üzemanyag elégetésének 
módjára - ellentétben a tipikus adalékanyagokkal, melyek kizárólag csak a motor tisztán tartásában segítenek.

TESZTELT ÉS IGAZOLTAN HATÁSOS
A kamionflották már évek óta használják, de immáron végre a nagyközönség számára is elérhető!

A B-ECO Fuel Tabs technológiát régóta használják és tesztelik fajsúlyos ipari és kereskedelmi felhasználók. Évek óta 
sikeresen alkalmazzák ezt a technológiát a nagy kamionflották, bérautókkal foglalkozó cégek, halászhajók, kőolaj-, és 
földgáz kitermelő cégek, valamint más céges és ipari megrendelők. Hogy miért? Mert jelentős üzemanyag megtakarítást 
tudnak elérni, kisebb szénlerakódást a motorokban, mérsékeltebb füsttermelést, kisebb víz-, és algaszennyeződést, 
valamint visszafogottabb elhasználódást a befecskendezésben és a hengerekben. Vagyis összefoglalva: jobb 
teljesítményt és kisebb karbantartási költségeket.

Ráadásul a B-ECO Fuel Tabs technológiája a legszigorúbb teszteken is kiválóan teljesített, többek közt az Egyesült Államok 
legnagyobb és legelismertebb tesztlaborjainak vizsgálatain is. Igazoltan képes akár 15%-kal is csökkenteni a fogyasztást. 
A laborok átlagosan 5-18% közti javulásról számoltak be. 

Jelenlegi módosításának köszönhetően pedig immáron benzinmotorokban - az eddig is elérhető dízelmotorok mellett - is 
használható, így bárki élvezheti az előnyeit. Próbáld ki még ma a B-ECO Fuel Tabs-et! Kiválóan használható 
személyautóknál, teherautóknál, kamionoknál, SUV-oknál, motorkerékpároknál, lakóautóknál, hajóknál, terepjáróknál, 
kisteherautóknál, céges flottáknál, ipari gépeknél, stb.

GÉPJÁRMŰVEK
Személyautók, 

teherautók, SUV-ok, stb.

REKREÁCIÓS JÁRMŰVEK 
Lakóautók, hajók, 

terepjárók, stb.

FLOTTÁK
Autók, teherautók, 

kamionok

TOVÁBBI CÉGES 
FELHASZNÁLÁS 

Nehéz körülmények
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