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InnuScience och COVID - 19 faktablad 
 
InnuScience rengöringsmedel är inte desinfektionsmedel och gör inte heller anspråk på att vara det. 
InnuScience hävdar att de rengöringsmedel som anges nedan alla innehåller mycket effektiva 
ytaktiva ämnen. Vi bekräftar också och innehar dokumenterade vetenskapliga bevis från 
vetenskapliga och statliga myndigheter som bekräftar att membranet i SARS-CoV-2 viruset Covid-19 
är lipid (består av fett) och att de tensider som ingår i vanliga tvätt- och rengöringsmedel har 
förmågan att lösa upp dessa lipider och därmed inaktivera viruset och avlägsna dess smittsamma 
karaktär. 
 
Hur inaktiverar man COVID-19 utan fara för anställda eller miljön? 
 
COVID-19 ÄR ETT VIRUS SOM ÄR LÄTT ATT FÖRSTÖRA 
 
Covid-19 har ett lipidmembran (som består av fett). Rengöringsprodukter som innehåller tensider är 
effektiva när det gäller att förstöra fettmembranet och därmed nollställa virusets infektionsförmåga. 
 

 
InnuScience-rengöringsmedel är fettets värsta fiende 
 
Våra rengöringsmedel har utvecklats och tillverkats av InnuScience och löser upp fett fullständigt, 
även på svåråtkomliga ställen, utan att skölja. En grundlig rengöring av golv och ytor med 
InnuScience-rengöringsmedel förstör virusets fettmembran och rengör dess infektionsförmåga. Utan 
fettmembran blir COVID-19-viruset permanent ofarligt. Titta på videon: 
https://youtu.be/s5muR6MGyOU 
 
InnuScience rengöringsmedel är säkra för din hälsa och för ytor. 
 
InnuScience rengöringsmedel innehåller inga starka kemikalier. Den högeffektiva biotekniska 
avfettningskraften är säker för användaren och ytorna men neutraliserar definitivt viruset. Detta 
säkerställande av både människans och miljöns välbefinnande förblir grundläggande för InnuScience. 
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Frågor och svar 
 
F- Kan InnuScience tvättmedel döda COVID-19? 
S - COVID-19 är ett virus och inte en bakterie. Det är inte en levande organism och därför är DÖD 
inte rätt ord. Förstör eller inaktivera är de ord som ska användas. När InnuScience-detergentet 
kommer i kontakt med viruset kommer det att förstöra virusets fettmembran och dess kapacitet. 
Resultatet är detsamma. När membranet är förstört finns det inte längre något hot om infektion. 
 
F- Måste jag använda InnuScience-produkterna på ett annat sätt för att förhindra överföring av 
COVID-19? 
S- Nej. Så länge du använder InnuScience-produkten i enlighet med standardanvändnings- och 
utspädningsanvisningarna på etiketten kommer du effektivt att avlägsna viruset från ytan som en del 
av din rengöringsprocess genom att processen definitivt gör att viruset inte längre är infektiöst. 
 
F- Finns det några bevis för att InnuScience rengöringsmedel förstör COVID-19? 
S- COVID-19:s membran har visat sig vara lipid (fett). En snabb sökning leder till flera vetenskapliga 
artiklar som bekräftar detta. Det är känt att de ytaktiva ämnena, som ingår i alla rengöringsmedel, 
avfettar. InnuScience rengöringsmedel har visat sig innehålla både ytaktiva ämnen och potent 
enzymatisk aktivitet. 
 
F- Vilka virucider och desinfektionsmedel erbjuds på marknaden och krävs som standard av 
regeringarna, om tensider är tillräckliga för att inaktivera virus? 
S- Tensider inaktiverar lätt höljda virus, men alla virus är inte höljda virus. Lyckligtvis är COVID ett 
höljeförsedd virus och är känsligt för dem. Många virus är mer motståndskraftiga och kräver 
användning av kemiska virusskyddsmedel. Därför kommer desinfektionsmedel med virucida 
egenskaper alltid att finnas på marknaden för användning i speciella situationer. Med tanke på den 
nuvarande kommersiella efterfrågan kommer de flesta företag som säljer antimikrobiella produkter 
(desinfektionsmedel) att försöka få en "anti COVID"-certifiering för att främja sin försäljning.  
 
Med tanke på ovanstående fakta ansågs det inte relevant att validera fakta som redan är kända och 
bevisade genom att göra komplicerade tester i atommikroskop.  Det faktum att vetenskapen visar 
att membranet är bräckligt och fett, vilket leder till att vissa statliga myndigheter rekommenderar 
att rengöringsprodukterna är lämpliga för daglig rengöring av ytor i samband med återgång till 
arbetet och som förespråkas av det franska arbetsministeriet. 
 
Produkter rengöring InnuScience som innehåller tensider 

• Nu-Action 3 • Nu-Karpet Kare 
• Nu-Bio Scrub • Nu-Life 
• Nu-Kleen Smell • Nu-Pro Kleen 
• Nu-Kleen Floor • Nu-Power Kleen 
• Nu-Kleen All Food Safe • Nu-Fuzion 
• Nu-Kleen All • Nu-Grip Plus 
• Nu-Cycle N • Nu-Multi Kleen 

 


