
FUEL TABS

Experience
Significant Fuel

Savings!

For more information, contact a 
B-Epic Independent Brand Partner.

Proven to Reduce Fuel Consumption
REVOLUTIONARY FUEL CATALYST

Gas prices are soaring! Want to save money at the pump (plus help the 
environment)? Improve the fuel consumption of your vehicle with 
B-ECO Fuel Tabs! Used by commercial fleets for years, now available to 
the public, B-ECO Fuel Tabs are an amazing fuel saver and engine 
cleaner. It has been shown to improve fuel consumption by up to 15%.

To increase fuel savings, improve vehicle performance, and lower 
maintenance costs, use B-ECO Fuel Tabs every time you fill up your 
vehicle. Simply insert one fuel tablet into your vehicle’s fuel tank prior 
to fueling. Each fuel tablet treats 15-20 gallons of gas or diesel fuel. It 
is safe to use for gasoline and diesel engines with any grade of fuel.

B-ECO Fuel Tabs is a revolutionary fuel catalyst formulated to reduce 
the fuel consumption of your vehicle, resulting in more MPG (miles per 
gallon) and therefore saving you money very fill-up. It also increases 
power and performance, reduces harmful emissions and smoke 
exhaust, and cleans the internal parts of your vehicle’s engine. If used 
continuously, B-ECO Fuel Tabs may also help reduce the maintenance 
cost of your vehicle. 

This technology has been used for years by large trucking fleets, 
equipment rental companies, and other commercial and industrial 
consumers and is now available for you to experience the same 
benefits with your vehicle! B-ECO Fuel Tabs is proven to work and is 
unlike other fuel additives on the market today. It is a highly 
concentrated fuel catalyst that actually affects the way the fuel is 
burned – whereas typical fuel additives only help keep the engine 
clean of deposits.

BENEFITS MAY INCLUDE:
• Save Money at the Gas Pump
• Increase MPG (miles per gallon)
• Reduce Emissions and Exhaust
• Boost Power and Performance
• Help Lower Maintenance Costs

PRODUCT DETAILS:
• Use B-ECO Fuel Tabs at every fill-up
• Expect to see optimum results after

just 2-3 uses
• Each fuel tablet treats 15-20 gallons
    of gas or diesel fuel 
• Safe for use in gasoline or diesel

engines with any grade of fuel

EXPERIENCE THE LIFE-CHANGING BENEFITS FOR YOURSELF  |   DETAILS AT WWW.BECOWW.COM

הוכח כמפחית את צריכת הדלק
זרז דלק מהפכני

טבליות לחיסכון בדלק

מחירי הדלק עולים! רוצים לחסוך כסף ברגע התדלוק (ובנוסף 
לעזור לאיכות הסביבה)?  

B- שפר את צריכת הדלק של הרכב שלך עם טבליות החיסכון
מסחריים  ציים  ידי  על  בשימוש  הנמצאות  הטבליות   !ECO
 B-ECO טבליות לציבור הרחב,  כעת  זמינות  במשך שנים, 

מאפשרות חיסכון מדהים בדלק ונקיון מנועים.  

הוכח שהטבליות משפרות את צריכת הדלק עד כ- 15%. 

הרכב  ביצועי  את  לשפר  החיסכון בדלק,  את  להגדיל  כדי 
  B-ECO בטבליות השתמש  עלויות התחזוקה,  את  ולהפחית 
לעשות  שעליך  כל  הרכב שלך.  את  מתדלק  שאתה  פעם  בכל 
הוא להכניס טבליה אחת למיכל הדלק של הרכב שלך לפני 
התדלוק. כל טבליה מטפלת ב- 55-75 ליטר של דלק או דיזל. 

זה בטוח לשימוש עבור מנועי בנזין ודיזל עם כל דרגת דלק. 

    ההטבות עשויות לכלול: 

חסכון כסף בזמן התדלוק •
הגדלת קלומטרז׳ (פר לליטר)  •
הפחתת פליטות מזיקות ופליטת עשן •
הגברת כוח וביצועים של המנוע •
עזרה בהורדת עלויות תחזוקה •

חווה חיסכון 
משמעותי בדלק! 

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -

BECOWW.COM תחוו את היתרונות משני החיים בעצמכם  |  לפרטים נוספים

http://BECOWW.COM
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הוכח כמפחית את צריכת הדלק
זרז דלק מהפכני

טבליות לחיסכון בדלק

טבליות B-ECO הן זרז דלק מהפכני שפותח כדי להפחית את 
יותר  ליצור  מכך  וכתוצאה  הרכב שלך,  של  הדלק  צריכת 
B- קילומטרים לכל ליטר דלק ולכן חוסך לך כסף רב. טבליות
פליטות  מפחיתות  הכוח והביצועים,  את  מגבירות  גם  ECO
מזיקות ופליטת עשן, ומנקות את החלקים הפנימיים של מנוע 
 B-ECO טבליות שימוש מתמשך,  בהן  נעשה  אם  הרכב שלך. 
עשויות גם לעזור להפחית את עלות התחזוקה של הרכב שלך. 

טכנולוגיה זו הייתה בשימוש במשך שנים על ידי ציי הובלות 
גדולים, חברות השכרת ציוד וצרכנים מסחריים ותעשייתיים 
אחרים והיא זמינה כעת עבורך לחוות את אותן היתרונות עם 

הרכב שלך!  

דלק  לתוספי  דומות  ואינן  עובדות  B-ECO טבליות כי  הוכח 
אחרים בשוק כיום. זהו זרז דלק מרוכז מאוד שמשפיע למעשה 
רק  טיפוסיים  דלק  שתוספי  בעוד  הדלק -  שריפת  אופן  על 

עוזרים לשמור על המנוע נקי ממשקעים.

    פרטי מוצר: 

השתמש בטבליות B-ECO  בכל מילוי•
צפה לראות תוצאות אופטימליות 

לאחר כ- 2-3 שימושים 
כל טבלית דלק מטפלת בכ-55-75   •

    ליטר של דלק או דיזל 
בטוח לשימוש במנועי בנזין או דיזל     •

   לגבי כל דרגה של דלק

חווה חיסכון 
משמעותי בדלק! 

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC WORLDWIDE | WWW.BECOWW.COM
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FUEL TABS
Revolutionary Fuel Catalyst
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PRODUCT DETAILS

WARNING: FOR AUTOMOTIVE USE ONLY 

USE: Each fuel tablet will treat 15-20 gallons of gas or diesel 
fuel. Use at every fill-up.

Safe to use for gasoline and diesel engines. Compatible with 
any grade of fuel.

DIRECTIONS: Insert 1 fuel tablet into your vehicle’s fuel tank 
when you fill it up. 

STORAGE: Store away from direct sunlight and heat.

EPA Registered  |  Third-Party Tested

MADE IN USA

WARNINGS
Avoid contact with eyes and skin. 

Do not swallow. IF SWALLOWED: Do 
NOT induce vomiting. Contact the Poison 
Control Center immediately if swallowed. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

זרז דלק מהפכני

מידע על המוצר

טבליות לחיסכון בדלק

אזהרה: לשימוש ברכב בלבד 

שימוש: כל טבליה תטפל ב-55-75 ליטר דלק או סולר 
השתמש בכל תדלוק. 

בטוח לשימוש עבור מנועי בנזין ודיזל. מתאים לכל דרגת דלק. 

הוראות שימוש: הכנס טבלית B-ECO אחת למיכל הדלק של 
הרכב שלך כאשר אתה מתדלק אותו. 

אחסון: יש לאחסן הרחק מאור שמש ישיר וחום. 
 EPA נבדק על ידי צד שלישי | רשום

(הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית)  

אזהרות
אל תבלע. במקרה של בליעה: אין לגרום 
להקאה. פנה מיד למרכז בקרת רעלים   

במקרה של בליעה.

לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.

הימנע ממגע עם העיניים והעור.

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC WORLDWIDE | WWW.BECOWW.COM
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Revolutionary technology proven to reduce fuel consumption!

B-ECO Fuel Tabs is a revolutionary fuel catalyst formulated to reduce 
the fuel consumption of your vehicle, resulting in more MPG (miles per 
gallon) and therefore saving you money every time you fill up your 
vehicle’s gas tank. It also increases power and performance, reduces 
harmful emissions and smoke exhaust, and cleans the internal parts of 
your vehicle’s engine. If used continuously, B-ECO Fuel Tabs may also 
help reduce the maintenance cost of your vehicle. 

As time goes by, engines become inefficient due to fuel contamination 
and component deterioration resulting in high maintenance costs. 
B-ECO Fuel Tabs technology addresses fuel problems and maintains 
the protection and performance your vehicle.

B-ECO Fuel Tabs are completely different than other fuel additives on the market typically sold at automotive stores and 
required a thorough review by the EPA in order to get it registered for use with both gasoline and diesel fuels. B-ECO Fuel Tabs 
are a highly concentrated fuel catalyst that actually affect the way the fuel is burned – whereas typical fuel additives only 
help keep the engine clean of deposits.

Used by commercial fleets for years, Now available to the public!

The B-ECO Fuel Tabs technology has been used and tested by industrial and commercial users and customers alike. For years 
large trucking fleets, equipment rental companies, fishing boats, oil & gas companies, and other commercial and industrial 
consumers have been successfully using the B-ECO Fuel Tabs technology. Why? Because they experience significant fuel 
savings, less carbon buildup in their engines, less smoke out the tailpipe, less water and algae contamination, and less wear 
in their injectors and upper cylinders. In short, better performance and lower maintenance costs.

In addition, the technology behind B-ECO Fuel Tabs has been subjected to the most stringent testing, including by some of 
the largest and most prestigious test laboratories in the United States. It has been shown to improve fuel consumption by up 
to 15%. On an average, an increase of 5% to 18% has been reported. 

And now it has been modified to also be used in gasoline engines – in addition to diesel engines – so that all consumers can 
enjoy the same benefits. Try B-ECO Fuel Tabs today!  It works great for cars, trucks, vans, SUVs, motorcycles, RVs, boats, ATVs, 
semi-trucks, commercial fleets, industrial vehicles, and more.

ADDITIONAL DETAILS

HOW IT WORKS 

TESTED AND PROVEN

AUTOMOTIVE
Cars, Trucks, SUVs, etc.

RECREATIONAL
RVs, Boats, ATVs, etc.

FLEET
Cars, Vans & Trucks

COMMERCIAL
Tough Environments

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC WORLDWIDE  |   WWW.BECOWW.COM

FUEL TABS 
Revolutionary Fuel Catalyst

טבליות לחיסכון בדלק
זרז דלק מהפכני

פרטים נוספים

איך זה עובד
טכנולוגיה מהפכנית שהוכחה כמפחיתה את צריכת הדלק!

טבליות B-ECO שונות לחלוטין מתוספי דלק אחרים בשוק הנמכרים בדרך כלל בחנויות רכב והצריכו בדיקה 
עם  לשימוש  אותו  לרשום  מנת  על  ארצות הברית)  של  הסביבה  להגנת  ידי ה-EPA  (הסוכנות  על  יסודית 
מנועי בנזין ודיזל כאחד. טבליות B-ECO הם זרז דלק מרוכז מאוד המשפיע למעשה על אופן שריפת הדלק - 

בעוד שתוספי דלק טיפוסיים רק עוזרים לשמור על המנוע נקי ממשקעים.

טבליות B-ECO הן זרז דלק מהפכני שפותח כדי להפחית את 
מאפשר  ליותר  מכך  וכתוצאה  הרכב שלך,  של  הדלק  צריכת 
לנסוע יותר קילומטרים פר ליטר ולכן חוסך לך כסף בכל פעם 

שאתה מתדלק. 

של הרכב,  והביצועים  הכוח  את  מגבירות  גם   B-ECO טבליות
מפחיתות פליטות מזיקות ופליטת עשן, ומנקות את החלקים 
הפנימיים של מנוע הרכב שלך. אם נעשה בהן שימוש מתמשך, 
טבליות B-ECO עשויות גם לעזור להפחית את עלות התחזוקה 

של הרכב שלך. 

מכך  וכתוצאה  רכיבים  והידרדרות  דלק  זיהום  עקב  יעילים  לפחות  הופכים  המנועים  שעובר הזמן,  ככל 
עלויות תחזוקה מתייקרות. טכנולוגיית טבליות B-ECO מטפלת בבעיות דלק ושומרת על ההגנה והביצועים 

של הרכב שלך.

רכבים פרטיים מכוניות מסחריות, 

משאיות, רכבי שטח וכו'.

קרוואנים, סירות, 
טרקטורונים וכו'.


מכוניות, טנדרים
ורכבי משא כבד

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC WORLDWIDE | WWW.BECOWW.COM
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טבליות לחיסכון בדלק
זרז דלק מהפכני

פרטים נוספים

נבדק והוכח
בשימוש על ידי ציים מסחריים במשך שנים, כעת זמין לציבור!

ועכשיו הטכנולוגיה שודרגה כך שניתן יהיה להישתמש בה גם במנועי בנזין - בנוסף למנועי דיזל - כך שכל 

הצרכנים יוכלו ליהנות מאותן היתרונות. נסה את טבליות B-ECO עוד היום!

רכבי שטח, אופנועים, קרוואנים, סירות, טרקטורונים,  עבור מכוניות, משאיות, טנדרים,  נהדר  עובד  זה 
משאיות למחצה, ציי מסחרי, כלי רכב תעשייתיים ועוד.

ידי  על  ונבדקה  בשימוש  הייתה   B-ECO טבליות טכנולוגיית 
במשך  ולקוחות כאחד.  ומסחריים  תעשייתיים  משתמשים 
סירות דיג,  השכרת ציוד,  חברות  הובלות גדולים,  ציי  שנים 
אחרים  ותעשייתיים  מסחריים  וצרכנים  וגז  נפט  חברות 

 .B-ECO משתמשים בהצלחה בטכנולוגיית טבליות

פחות  משמעותי בדלק,  חיסכון  חווים  שהם  מכיוון  למה? 
החוצה  עשן  פליטת  פחות  במנועים שלהם,  פחמן  הצטברות 
במזרקים  בלאי  ופחות  מים ואצות,  זיהום  פחות  מהאגזוזים, 
יותר  טובים  ביצועים  העליונים שלהם. בקיצור,  ובצילינדרים 

ועלויות תחזוקה נמוכות יותר. 

כמה  ידי  על  כולל  המחמירות ביותר,  הבדיקות  את  עברה   B-ECO טבליות שמאחורי  הטכנולוגיה  בנוסף, 
צריכת  את  משפרות  שהטבליות  הוכח  בארצות הברית.  ביותר  והיוקרתיות  הגדולות  הבדיקה  ממעבדות 

הדלק בעד כ-15%. בממוצע דווח על שיפור של 5% עד 18%.

רכבים פרטיים מכוניות מסחריות, 

משאיות, רכבי שטח וכו'.

קרוואנים, סירות, 
טרקטורונים וכו'.


מכוניות, טנדרים
ורכבי משא כבד
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