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VOORDELEN KUNNEN OMVATTEN
• Bespaar geld bij de benzinepomp 
• Verhoog KM/L (kilometer per liter) 
• Emissies en uitlaatgassen verminderen 
• Boost kracht en prestaties 
• Help de onderhoudskosten te verlagen

PRODUCT DETAILS
• Use B-ECO Brandstof Tabs elke tank beurt 
• Zie optimale resultaten na slechts  2-3 keer gebruiken
• Elke brandstoftablet behandelt 57-76 liter benzine of diesel
• Veilig voor gebruik in benzine- of dieselmotoren met alle 
    soorten brandstof

tot

15%
Bewezen 

Het Verminderen
Van Het Brandstofverbruik

REVOLUTIONAIRE BRANDSTOF KATALYSATOR 

FUEL TABS
Exclusief van B-Epic Worldwide

De gasprijzen stijgen! Wilt u geld besparen aan de pomp (en het milieu helpen)? 
Verbeter het brandstofverbruik van uw voertuig met B-ECO Fuel Tabs! B-ECO Fuel 
Tabs worden al jaren gebruikt door commerciële diensten en zijn nu beschikbaar 
voor het publiek. Ze zijn een geweldige brandstofbesparing en motorreiniger. Het is 
aangetoond dat het het brandstofverbruik tot 15% verbetert.

Gebruik B-ECO Fuel Tabs elke keer dat u uw voertuig tankt om brandstof te 
besparen, de voertuigprestaties te verbeteren en de onderhoudskosten te 
verlagen. Plaats gewoon een brandstoftablet in de brandstoftank van uw voertuig 
voordat u gaat tanken. Elke brandstoftablet behandelt 57-76 liter benzine of 
dieselbrandstof. Het is veilig te gebruiken voor benzine- en dieselmotoren met alle 
soorten brandstof.

B-ECO Fuel Tabs is een revolutionaire brandstofkatalysator die is ontwikkeld om het 
brandstofverbruik van uw voertuig te verminderen, wat resulteert in meer KM/L 
(kilometers per liter) en u daardoor geld bespaart bij elke tankbeurt. Het verhoogt 
ook het vermogen en de prestaties, vermindert schadelijke uitstoot en rookuitlaat 
en reinigt de interne onderdelen van de motor van uw voertuig. Bij continu gebruik 
kunnen B-ECO Fuel Tabs ook helpen de onderhoudskosten van uw voertuig te 
verlagen.

Deze technologie wordt al jaren gebruikt door grote vrachtwagen bedrijven, 
verhuurbedrijven van apparatuur en andere commerciële en industriële 
consumenten en is nu beschikbaar zodat u dezelfde voordelen kunt ervaren met 
uw voertuig! Het is bewezen dat B-ECO Fuel Tabs werkt en verschilt van andere 
brandstofadditieven die momenteel op de markt zijn. Het is een sterk 
geconcentreerde brandstofkatalysator die daadwerkelijk invloed heeft op de 
manier waarop de brandstof wordt verbrand, terwijl typische brandstofadditieven 
alleen maar helpen de motor schoon te houden van afzettingen.

Ervaar Aanzienlijke Brandstofbesparing!



WAARSCHUWING: ALLEEN VOOR AUTOMOTIVE GEBRUIK

Veilig te gebruiken voor benzine en dieselmotoren. Compatibel met elke 
brandstofsoort. 

GEBRUIK: Elke brandstoftablet behandelt 57-76 liter benzine of 
dieselbrandstof. Gebruik bij elke tankbeurt. 

AANWIJZINGEN: Plaats 1 brandstoftablet in de brandstoftank van uw voertuig 
wanneer u deze vult. 

OPSLAG: Uit de buurt van direct zonlicht en warmte bewaren. 

GEMAAKT IN DE VS 

EPA Geregistreerd  | Door Derden Getest 
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WAARSCHUWINGEN
Vermijd contact met ogen en huid.

Niet doorslikken. NA INSLIKKEN: GEEN braken 
opwekken. Neem bij inslikken onmiddellijk contact 
op met het Antigifcentrum. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.



GETEST EN BEWEZEN

HOE HET WERKT
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RECLAME
Zware Omstandigheden 

BEDRIJVEN 
Auto's, Bestelwagens,

en Vrachtwagens

AUTOMOBIEL 
Auto's, Vrachtwagens,

SUV's, enz. 

RECREATIEF 
Campers, Boten,

ATV's, enz.

Revolutionaire technologie waarvan bewezen is dat ze het brandstofverbruik 
vermindert! B-ECO Fuel Tabs is een revolutionaire brandstofkatalysator die is 
ontwikkeld om het brandstofverbruik van uw voertuig te verminderen, wat 
resulteert in meer KM/L (kilometer per liter) en u daardoor geld bespaart elke 
keer dat u de benzinetank van uw voertuig vult. Het verhoogt ook het vermogen 
en de prestaties, vermindert schadelijke uitstoot en rookuitlaat en reinigt de 
interne onderdelen van de motor van uw voertuig. Bij continu gebruik kunnen 
B-ECO Fuel Tabs ook helpen de onderhoudskosten van uw voertuig te verlagen. 

Naarmate de tijd verstrijkt, worden motoren inefficiënt als gevolg van 
brandstofverontreiniging en verslechtering van componenten, wat resulteert 
in hoge onderhoudskosten. B-ECO Fuel Tabs-technologie lost 
brandstofproblemen op en houdt de bescherming en prestaties van uw 
voertuig in stand.

Jarenlang gebruikt door commerciële diensten, nu beschikbaar voor het 
publiek! De B-ECO Fuel Tabs technologie is gebruikt en getest door zowel 
industriële en commerciële gebruikers als klanten. Grote vrachtwagen 
bedrijven, verhuurbedrijven van uitrustingen, vissersboten, olie- en 
gasbedrijven en andere commerciële en industriële consumenten maken al 
jaren met succes gebruik van de B-ECO Fuel Tabs technologie. 

Waarom? Omdat ze aanzienlijke brandstofbesparingen ervaren, minder 
koolstofophoping in hun motoren, minder rook uit de uitlaat, minder water- en 
algenvervuiling en minder slijtage in hun injectoren en bovenste cilinders. 
Kortom, betere prestaties en lagere onderhoudskosten. Bovendien is de 
btechnologie achter B-ECO Fuel Tabs onderworpen aan de strengste tests, 
onder meer door enkele van de grootste en meest prestigieuze testlaboratoria 
in de Verenigde Staten. Het is aangetoond dat het het brandstofverbruik tot 
15% verbetert. Gemiddeld is een stijging van 5% tot 18% gemeld.

B-ECO Fuel Tabs zijn compleet anders dan andere brandstofadditieven op de markt die doorgaans in autowinkels worden verkocht en die een 
grondige beoordeling door de EPA vereisten om het geregistreerd te krijgen voor gebruik met zowel benzine- als dieselbrandstof. B-ECO Fuel Tabs 
zijn een sterk geconcentreerde brandstofkatalysator die daadwerkelijk invloed heeft op de manier waarop de brandstof wordt verbrand, terwijl 
typische brandstofadditieven alleen helpen de motor schoon te houden van afzettingen.

En nu is het aangepast om – naast dieselmotoren – ook in benzinemotoren te gebruiken, zodat alle consumenten van dezelfde voordelen kunnen 
genieten. Probeer B-ECO Fuel Tabs vandaag nog! Het werkt geweldig voor auto's, vrachtwagens, bestelwagens, SUV's, motorfietsen, campers, 
boten, ATV's, semi-vrachtwagens, commerciële vloten, industriële voertuigen en meer.


