
Εγγυημένη προστασία - Ασφαλής λειτουργία - Πλήρης Απολύμανση

Συσκευές 
Αποστείρωσης 

UVC για Αέρα & 
Επιφάνειες

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ 

99,9%
ΙΩΝ / ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΥΚΗΤΩΝ 



Advanced UVC Technologies
Commercial Spaces  / Resorts -  Hotels / Offices / Medical Clinics

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζουμε άφοβα.



Η εταιρεία The Right Choice PC, Advanced Technology, πρωτοπο-
ρεί στην εξεύρεση και στην διάθεση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
Νέων και Αξιόπιστων Τεχνολογικών λύσεων, για την αποστείρωση 
και την απολύμανση τόσο, των Επιφανειών όσο, του Αέρα με 
συσκευές UVC.

Η The Right Choice αναλαμβάνει υπεύθυνα την προώθηση εξει-
δικευμένων συσκευών απολύμανσης με τη νέα σειρά προϊόντων 
Healthkeeper UVC.

Η σειρά προϊόντων Healthkeeper UVC παρέχει Εγγύηση Ασφάλεια 
& Ποιότητα υπηρεσιών απολύμανσης και αποστείρωσης ενάντια 
σε όλους τους ιούς, τα μικρόβια και τα βακτήρια καθώς και, ενά-
ντια του covid-19.

Εξερευνούμε διαρκώς νέους τρόπους καινοτομίας και ανάπτυξης 
και παρέχουμε στους πελάτες μας Νέες Τεχνολογίες και Βελτιστο-
ποιημένες Συσκευές για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρη-
σης τους.

H σειρά Healthkeeper περιλαμβάνει καινοτόμες συσκευές, ειδι-
κά διαμορφωμένες και βελτιστοποιημένες με σκοπό την μέγιστη 
απόδοση για την αποστείρωση των Επιφανειών και του Αέρα.

Healthkeeper 

UVC
Εξουδετέρωση όλων 
των ιών & COVID -19



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC HEALTHKEEPER
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γιατί είναι ισχυρή η μικροβιοκτόνος δράση των UVC light. 

Η τεχνολογία για την απολύμανση και την αποστείρωση των επιφανειών και του αέρα 
με τη μέθοδο των uvc light, χρησιμοποιείται ήδη πάνω από 40 έτη σε νοσοκομεία και 
χειρουργεία για την απολύμανσή τους και από ιατρούς, για την απολύμανση των εργα-
λείων τους. Είναι επίσης, η πιο ασφαλή μέθοδος που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες 
τροφίμων για την απολύμανση των χώρων παραγωγής. 

Διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς και οργανισμοί υγείας, όπως και το έγκριτο ιατρικό 
επιστημονικό περιοδικό LANCET “The Lancet Microbe vol. 1,1(2020)”, επιβεβαιώνουν 
την ισχυρή μικροβιοκτόνο δράση των UVC light ενάντια και στους ιούς SARS -CoV-2.

Η τεχνολογία UVC εκπέμπει φως με λάμπες ή με Led. Επειδή το φως είναι υπεριώδης 
ακτινοβολία με υψηλή ενέργεια, απορροφάται στο κυτταρικό RNA και στο DNA όλων 
των ιών, των μικροβίων, των βακτηρίων και του Covid-19. 

Η ενέργεια αυτή αδρανοποιεί και καταστρέφει τους χημικούς δεσμούς των ιών εμπο-
δίζοντας τους να αναπαραχθούν, με αποτέλεσμα να χάνουν την ικανότητα τους να μο-
λύνουν. Η χρήση συσκευών με λάμπες ή led UVC είναι απολύτως ασφαλής από τον 
άνθρωπο. 

Οι λάμπες UVC έχουν από 10.000 - 30.000 διάρκειας ζωής, με αποτέλεσμα να είναι η 
πιο οικονομική, περιβαλλοντικά φιλική και βιώσιμη λύση πλήρως αξιόπιστης απο-
στείρωσης και απολύμανσης. 

Επιτυχημένες εφαρμογές συσκευών 
αποστείρωσης με UVC

Επιτυχημένες εφαρμογές σε: ιατρεία, οδοντιατρεία 
και κλινικές Ελλάδος & Αγγλίας, σε πάνω από 800 

Νοσοκομεία και κλινικές στην Αμερική, καθώς σε ΜΕΘ 
και σε μονάδες νεφρού στην Ελλάδα. Κτηνιατρεία & 

Εκπαιδευτήρια.

Επιτυχημένες εφαρμογές σε Εργοστάσια παραγωγής 
τροφίμων

Επιτυχημένες εφαρμογές σε διεθνείς αλυσίδες 
επιχειρήσεων και ξενοδοχείων όπως: Canaves Oia – Luxu-
ry Santorini Hotels, Hilton Harford Connecticut, Lexington 
Hartford Connecticut, Shelbourn Hartford BEST WESTERN 
Hotels (USA), MGM Grand (USA), Marriot Westin (Hous-

ton, Texas, USA)



HEALTHKEEPER AIR PURIFIER CK 

Οι συσκευές Healthkeeper Air Purifier CK απολυμαίνουν το 99,9% τον αέρα που εισπνέ-
ουμε από όλους τους ιούς και τον Covid -19. 
Αποστειρώνουν μεγάλο όγκο αέρα σε λίγα μόλις λεπτά (πέρασμα αέρα ανά 
5 sec / ώρα - έως 10 sec / ώρα σε συνάρτηση με το εμβαδόν του χώρου 
που τις έχουμε τοποθετήσει.

Επιπλέον, οι συσκευές είναι εύκολες στην τοποθέτηση τους με μεγάλη διάρκεια ζωής 
των λαμπών UVC έως 3 έτη.

*O αέρας καθαρίζεται σε ποσοστό 99,9% από ιούς, βακτήρια, μικροοργανισμούς 
και SARS-CoV-2. Η χρήση τους είναι απολύτως ασφαλής  παρουσία ανθρώπου.Κατάλλη-
λες για καθαρισμό Αέρα χώρων εμβαδού από 55τ.μ.- 150τ.μ..

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ U.V.C 

+ 5 ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Χαρακτηριστικά

 Περιέχουν πολλαπλά επίπεδα προστασίας με 5 
φίλτρα καθαρισμού αέρα (Προ Φίλτρο + Φίλτρο 
Ενεργού Άνθρακα +  HEPA Φίλτρο + UVC light + 
Ιονιστή Αέρα). 

 Πιστοποιημένες συσκευές, CE, Test reports και 
μικροβιολογικά δεδομένα.

 Ο Συνολικός όγκος Αέρα ανακυκλώνεται και 
αποστειρώνεται πλήρως ανά 5 έως 10 λεπτά ανά 
ώρα. Το CK150W έχει ικανότητα αποστείρωσης 
έως 500m3/h και το CK75W έως 180m3/h σε Extra 
High Speed. Συνεπώς, ο συνολικός όγκος αέρα σε 
συνάρτηση με το εμβαδόν του χώρου αποστειρώ-
νεται πολλές φορές (από 6 έως 12 φορές την ώρα).

 O αέρας καθαρίζεται σε ποσοστό 99,9% από 
ιούς, βακτήρια, μικροοργανισμούς και SARS –CoV-2.

 Πολύ Κομψή & Λεπτή Συσκευή.

 Επιτοίχια  & Επιδαπέδια Τοποθέτηση.

 CK150W 7,5 kg βάρος. / CK75W  4 kg βάρος.

 CK150W Κατάλληλο για μεγάλους χώρους ή 
χώρους με έντονο συνωστισμό έως 150m2. Για έναν 
χώρο μέσω εμβαδού 15m2 - πλήρης καθαρισμός 
του αέρα ανά 5 λεπτά / ώρα.

 CK75W Κατάλληλο για μεγάλους χώρους ή χώ-
ρους με έντονο συνωστισμό έως 60m2. Για έναν 
χώρο μέσω εμβαδού 10m2 - πλήρης καθαρισμός 
του αέρα ανά 9 λεπτά / ώρα.

 Σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου.

 Εγγυημένη ασφαλής λειτουργία, είναι κατάλλη-
λη η χρήση τους με παρουσία ανθρώπων. 

 Κατάλληλες συσκευές καθαρισμού αέρα και για 
οικιακή χρήση, εξοντώνει μικρόβια, αλλεργιογόνα, 
περιβαλλοντικές μολύνσεις, όλους τους ιούς, μι-
κροσωματίδια, μύκητες, οσμές - COVID - 19. 

 Οι λάμπες έχουν 12.000 ώρες διάρκεια ζωής.

 Διάρκεια ζωής στα συστήματα φίλτρων 4 μηνών.

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους. 

 Μεγάλη οθόνη LCD. Λειτουργία με πίνακα αφής.

 Ενσωματωμένη λάμπα UV τύπου U με υψηλή μι-
κροβιοκτόνο δράση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

 Εντός 24 ωρών, μπορούν να οριστούν τέσσερις 
περίοδοι απολύμανσης και να παρέχεται λειτουρ-
γία μνήμης.

 Αυτόματη ανίχνευση και εμφάνιση της θερμο-
κρασίας και της υγρασίας του χώρου προς απολύ-
μανση, σε πραγματικό χρόνο.

  Η συσκευή ρυθμίζεται με τηλεχειριστήριο.

 Ο αθόρυβος ανεμιστήρας ενισχύει την κυκλο-
φορία τον αέρα και αποτρέπει την εμφύσηση του 
κρύου αέρα απευθείας στον χρήστη.

 Αυτόματη ανίχνευση και εμφάνιση αποτελε-
σμάτων της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό 
χώρο. Όταν ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
υπερβεί το πρότυπο, η συσκευή ξεκινά αυτόματα 
τον καθαρισμό. 

CK75W
CK150W
Αποστείρωση - Καθαρισμός του Αέρα



HEALTHKEEPER SANITIZER TROLLEY 
ΜΕ UVC ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS

Η Healthkeeper Sanitizer Trolley UVC Philips lamps 60W είναι τροχήλατη συσκευή απο-
λύμανσης επιφανειών, με 2 λαμπτήρες PHILIPS ισχύος 30W η μία (συνολική ισχύς 60W).

Μεταφέρεται εύκολα και εξουδετερώνει με Ταχύτητα και Ασφάλεια το 99,96% όλων 
των ιών και των μικροβίων, συμπεριλαμβανομένου του Covid – 19.

Οι συσκευές Healthkeeper Sanitizer Trolley UVC Philips lamps 60W επιτυγχάνουν πλή-
ρη απολύμανση νοσοκομειακού επιπέδου και παρέχουν εγγυημένη προστασία. Είναι 
διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργία τους κατά την χρήση 
τους από τον άνθρωπο και Δεν ενεργοποιούν την λειτουργία των uvc λαμπών όταν 
ανιχνεύσουν την παρουσία ανθρώπου.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πλήρη ασφάλεια για να Αποστειρώσουν & να Απο-
λυμάνουν πλήρως: Γραφεία, Ξενοδοχεία, Ιατρεία, Κλινικές, Κέντρα  Αισθητικής, Κατα-
στήματα, Χώρους Εστίασης, Καμπίνες Λεωφορείων  κ.ά.

*O αέρας και οι επιφάνειες καθαρίζονται σε ποσοστό 99,9% από ιούς, βακτήρια, μικρο-
οργανισμούς και SARS – CoV-2, χωρίς την παρουσία ανθρώπου και έως 30τ.μ εμβαδού 
επιφανειών.

«Δώστε στους 
πελάτες σας την 

Ασφάλεια που χρειάζο-
νται.»



UVC
Πανίσχυρος 
Τροχήλατος
Αποστειρωτής 
Αέρα & 
Επιφανειών 
(60W PHILIPS lamps)

Συσκευή απολύμανσης με 2 ισχυρές λάμπες UVC PHILIPS 
30W, εκπέμπει σε 254nm και ικανότητα απολύμανσης 
99,96%.

Παρέχει πλήρη απολύμανση σε σύντομο χρόνο (μόλις 
από 10 ή 20 λεπτά για 25m² ή 30m² )

ΣΕΤ UVC
2 Τροχήλατων
Αποστειρωτών 
Αέρα & 
Επιφανειών
(ισχύς 120W PHILIPS 
lamps)

Παρέχει πλήρη απολύμανση σε σύντομο χρόνο (μόλις 
από 10 ή 20 λεπτά για 30m² ή 60m² )

Χαρακτηριστικά 
 

 Η συσκευή απολυμαίνει πλήρως Αέρα & Επι-
φάνειες εμβαδού 30m2 έως 60m2 σε λίγα μόλις 
λεπτά.    

 Έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ώς ανε-
ξάρτητη συσκευή και ενιαία, προκειμένου να 
απολυμαίνουν ταυτόχρονα σε ελάχιστο χρόνο 
δύο ξεχωριστούς χώρους.
 

 Ο βραχίονας Τρόλλεϋ είναι με ρυθμιζόμενη 
γωνία ύψους ενός μέτρου και δίνει το επιπλέον 
πλεονέκτημα καθαρισμού του Αέρα  ταυτόχρο-
να με την απολύμανση επιφανειών, όταν το UVC 
light πλησιάζει εστιασμένα τις προς απολύμανση 
επιφάνειες.

 Η συσκευή σετ Τρόλλεϋ έχει 4 ισχυρές UVC  λά-
μπες PHILIPS, συνολικής ισχύος 120W. 

 Η διάρκεια ζωής των λαμπών είναι μεγάλη - 

 Είναι μικρή η κατανάλωση ρεύματος κατά την 
λειτουργία της συσκευής Τρόλλεϋ.

 Η τροχήλατη συσκευή είναι εύκολη στην μετακί-
νηση της ( Γερή βάση στήριξης με 4 ρόδάκια ).

 Το Τρόλλεϋ διαθέτει χρονοδιακόπτη με χρο-
νοκαθυστέρηση - γίνεται ο χειρισμός της remote 
control.

 Η λειτουργία της συσκευής είναι απολύτως 
ασφαλής, διαθέτει αισθητήρα προστασίας και δεν 
ενεργοποιείται με την παρουσία ανθρώπου. 

 Τα Τρόλλεϋ είναι η πιο οικονομική και Απολύ-
τως Ασφαλή συσκευή για αποτελεσματική απολύ-
μανση - αποστείρωση Αέρα & Επιφανειών 

 Κατάλληλη και για οικιακή χρήση.

Τροχήλατος Αποστειρωτής 
Αέρα & Επιφανειών με 
ισχυρές λάμπες PHILIPS



HEALTHKEEPER SANITIZER UVC – CK 1000W

Τα CK1000 είναι ισχυρότατες συσκευές απολύμανσης και αποστείρωσης αέρα και επιφανειών, 
κυρίως για Νοσοκομειακού επιπέδου καθαρισμούς σε κλινικές, χειρουργεία, δωμάτια νοσηλεί-
ας κτλ.

Επιπλέον, είναι κατάλληλες συσκευές για αποτελεσματική απολύμανση σε κουζίνες, εστίαση 
και ξενοδοχείων καθώς και σε εργοστάσια για την αποστείρωση στις γραμμές παραγωγής 
τροφίμων.

Προστατεύουν τις δομές υγείας από σοβαρές Ενδονοσοκομειακες Λοιμώξεις και σε ελάχιστα 
μόλις λεπτά εξουδετερώνουν από χώρους εμβαδού έως 150τ.μ, στο 99,9% τους ιούς συμπε-
ριλαμβανομένου του Covid-19, τα βακτήρια και τα μικρόβια.

*O αέρας και οι επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως σε ποσοστό 99,9% από όλους τους ιούς, 
βακτήρια, μικροοργανισμούς και SARS –CoV-2, σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς την παρουσία ανθρώ-
που, και για επιφάνειες εμβαδού έως 150 τ.μ.



Χαρακτηριστικά 
 

 Φορητός Εξοπλισμός με 15 πανίσχυρες λάμπες 
UVC 254nm, με λάμπες ισχυος 1000 W

 Ταχεία απολύμανση σε 8 λεπτά τα 150 m²

 UVC Test standard σύμφωνα με GB 19258-2012

 Εξουδετερώνει το 99,96% των μικροβίων και 
όλων των ιών (ιών γρίπης κτλ. - Covid 19.)

 Μικρή κατανάλωση ρεύματος κατά την λει-
τουργία της.

 Εξαιρετικά μικρός χρόνος απολύμανσης για 
μεγάλες επιφάνειες & Αέρα.

Ιδανικό για ενιαίους χώρους εξωτερικής χρή-
σης όπως, παιδότοπους κτλ.

CK1000W

Επιτυχημένες εφαρμογές σε διεθνείς 
αλυσίδες επιχειρήσεων και ξενοδοχείων 
όπως: Canaves Oia – Luxury Santorini Hotels, 

Hilton Harford Connecticut, Lexington Hartford 
Connecticut, Shelbourn Hartford BEST WEST-

ERN Hotels (USA), MGM Grand (USA), Marriot 
Westin (Houston, Texas, USA)



HEALTHKEEPER Σύστημα Απολύμανσης UVC 
αέρα / κεντρικών μονάδων κλιματισμού

Ενώ το κεντρικό σύστημα κλιματισμού λειτουργεί, οι ισχυροί λαμπτήρες UVC μέσα 
σε αυτό, απολυμαίνουν από όλους τους μικροοργανισμούς που μπορούν να αναπτυ-
χθούν, παρέχοντας ασφαλή, καθαρό και χωρίς οσμή αέρα.

Μια αποτελεσματική, χαμηλού κόστους λύση, για γραφεία, νοσοκομεία, πολυκατα-
στήματα, κλινικές κτλ. με εύκολη εφαρμογή.

Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κλιματισμού είναι UVC PHILIPS.

Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί εφόσον το επιτρέπει η υφιστάμενη 
ήδη εγκατάσταση κλιματισμού / εξαερισμού του χώρου.



PHILCO - Ιονιστής I - BREATHE 60

Φορητός καθαριστής αέρα με λυχνία UV - Φίλτρα HEPA - Ενεργού Άνθρακα 
Φωτοκατάλυσης - Ανθρακονήματα.

Προστατεύει από βακτήρια, μύκητες, μικρόβια και ιούς στον αέρα
και σε επιφάνειες έως 60τ.μ.

Χαρακτηριστικά 
 

 Καθαρισμός αέρα 6 σταδίων (Προ φίλτρο, Φίλ-
τρο HEPA, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Φίλτρο ανθρακο-
νημάτων, Φίλτρο φωτοκατάλυσης, Λυχνία UV)

 Αισθητήρας καπνού με διακόπτη ρύθμισης ευ-
αισθησίας

 Καλύπτει μέχρι 60τ.μ.

 Καθαρισμός αέρα 6 σταδίων

 Αισθητήρας καπνού με διακόπτη ρύθμισης ευ-
αισθησίας

  Αθόρυβη λειτουργία 24-45 dB

  Απορροφάει καπνό, σκόνη, οσμές

  Κατάλληλος για όσους πάσχουν από αλλερ-
γίες

  Προστατεύει από βακτήρια, μύκητες και μι-
κρόβια

  Τηλεχειριστήριo

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παραγωγή ανιόντων: >5 εκατομ./sec
Ροή αέρα: 365 m3/hr
Ισχύς: 68W
Βάρος: 7,5 kg
Διαστάσεις: 34,5×22,2x61cm
Λειτουργίες

3 ταχύτητες ανεμιστήρα
Αυτόματη λειτουργία
Χειροκίνητη λειτουργία
Λειτουργία ιονισμού
Λειτουργία UV
Χρονοκαθυστέρηση λήξης 1, 2 και 4 ώρες
Φίλτρα

«Η Ασφάλεια του 
χώρου σας

είναι Πολύτιμη!»



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC 
HEALTHKEEPER ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

HEALTHKEEPER ΡΑΒΔΟΣ UVC 20 LED / ΡΑΒΔΟΣ PRO ΜΕ ΒΑΣΗ 

 H  ράβδος UVC  20 LED  μεταφέρεται οπουδήποτε και είναι σε μέγεθος ταξιδιού 
μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας 
για τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε.

 Χρήση για αποστείρωση αντικειμένων στο σπίτι, στη δουλειά, στο ξενοδοχείο, 
στο εστιατόριο, στην παραλία, στο αυτοκίνητο.

 20 Πανίσχυρα UVC LED για αποστείρωση σε 1’ μόλις λεπτό.

« ΙΣΧΥΡΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟ-
ΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ

ΣΕ 1’ ΜΟΛΙΣ 
ΛΕΠΤΟ»



παιχνιδιών / οικιακών ειδών 

  Iδανική λύση απολύμανσης παιχνιδιών. Με το πάτημα ενός κου-
μπιού σε 3 μόνο λεπτά απολυμαίνει όλα τα παιχνίδια του παιδιού σας 
όπως και ρουχαλάκια, παπουτσάκια, κ.ά. 

  Έχει μεγάλη χωρητικότητα και είναι εύκολη στην μετακίνηση.

  Διπλώνεται, δεν καταλαμβάνει όγκο και μπορεί να μεταφέρεται 
παντού.

  Ιδανική λύση για την αποστείρωση γυαλιών, μάσκας, χρημάτων, 
καρτών κτλ.

  Η αξιόπιστη λύση απολύμανσης για γονείς ώστε να απολυμαίνουν 
μπιμπερό, πιπίλες κτλ. Είναι ιδανική για όλες τις ώρες, στην εκδρομή, και 
στη βόλτα.

  Με χώρο απολύμανσης και χώρο αποθήκευσης.

  Στο εσωτερικό του χώρου απολύμανσης τα 17 πανίσχυρα LED εξου-
δετερώνουν σε 1- 3 λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού το 99,99% των 
βακτηρίων, των ιών και των μικροβίων.

γαλάζια / ροζ - γκρί

HEALTHKEEPER ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC

HEALTHKEEPER ΔΙΧΩΡΗ ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC 17 LED 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ 

99,9%
ΙΩΝ / ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΥΚΗΤΩΝ 





Αποκτήστε Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση σας 
χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία UVC. 

Η εταιρεία μας, σας προμηθεύει με Σήμανση Ενημέρωσης για τη 
χρήση εξοπλισμού Τεχνολογίας UVC στην αποστείρωση του Αέρα 

& των Επιφανειών. 

Καραγιώργη Σερβίας 2, 4ος όρoφος, Αθήνα  210 300 04 68  /  210 373 17 71 sales@healthkeeper.gr

www.healthkeeper.gr

«Με την Αποστείρωση UVC light
 Ζούμε και Εργαζόμαστε σε ένα Ασφαλές περιβάλλον.»


