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A JUTTATÁSOK KÖZÉ TARTOZHATNAK
• Pénzt takaríthat meg a benzinkúton
• Növelje az MPG (mérföld/gallon) értéket.
• Csökkentse a kibocsátást és a kipufogógázt
• Fokozza a teljesítményt és a teljesítményt
• Segít csökkenteni a karbantartási költségeket

TERMÉK RÉSZLETEK
• Minden tankoláskor használjon B-ECO Fuel Tabs-t 
• Már 2-3 használat után optimális eredményt érhet el 
• Minden üzemanyagtabletta 15-20 gallon gáz-vagy  
   dízelüzemanyagot kezel
• Biztonságosan használható benzin-vagy 
    dízelmotorokban bármilyen üzemanyaggal 
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FORRADALMI ÜZEMANYAG-MAXIMALIZÁLÓ
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Kizárólag a B-Epic Worldwide

A benzinárak az egekbe szöknek! Szeretne pénzt spórolni a benzinkúton (és segíteni a 
környezetnek)? Javítsa járműve üzemanyag-fogyasztását a B-ECO Fuel Tabs segítségével! 
A kereskedelmi flották által évek óta használt, korszerű üzemanyag-maximalizáló 
technológia mostantól a nagyközönség számára is elérhető. A B-ECO Fuel Tabs csodálatos 
üzemanyag-takarékoskodó és motortisztító. Bizonyítottan akár 15%-kal is javítja az 
üzemanyag-fogyasztást.

Az üzemanyag-megtakarítás növelése, a jármű teljesítményének javítása és a 
karbantartási költségek csökkentése érdekében használja a B-ECO Fuel Tabs-t minden 
alkalommal, amikor megtölti járművét. Egyszerűen helyezzen be egy 
üzemanyag-maximalizáló tablettát a jármű üzemanyagtartályába tankolás előtt. Minden 
tabletta 15-20 gallon gáz- vagy dízelüzemanyagot kezel. Biztonságosan használható 
benzin- és dízelmotorokhoz bármilyen minőségű üzemanyaggal.

A B-ECO Fuel Tabs egy forradalmi üzemanyag-maximalizáló, amely úgy lett kifejlesztve, 
hogy csökkentse járműve üzemanyag-fogyasztását, ami több MPG-t (mérföld per gallon) 
eredményez, és így minden tankoláskor pénzt takarít meg. Emellett növeli a teljesítményt 
és a teljesítményt, csökkenti a károsanyag-kibocsátást és a füstös kipufogógázt, valamint 
tisztítja járműve motorjának belső részeit. Folyamatos használat esetén a B-ECO Fuel Tabs 
segíthet csökkenteni járműve karbantartási költségeit is. 

A B-ECO Fuel Tabs üzemanyag-maximalizáló technológiáját már évek óta használják nagy 
teherautó flották, eszközkölcsönző cégek és más kereskedelmi és ipari fogyasztók, és 
most már Ön is megtapasztalhatja ugyanezeket az előnyöket a járművével! A B-ECO Fuel 
Tabs bizonyítottan működik, és nem hasonlít a piacon kapható más üzemanyag-adalékokra. 
Ez egy magas koncentrációjú üzemanyag-katalizátor, amely ténylegesen befolyásolja az 
üzemanyag elégetésének módját - míg a tipikus üzemanyag-adalékanyagok csak 
segítenek tisztán tartani a motort a lerakódásoktól.

Tapasztalja meg a jelentős üzemanyag-megtakarítást!



Biztonságosan használható benzin- és dízelmotorokhoz. Bármilyen 
minőségű üzemanyaggal kompatibilis.

HASZNÁLAT: Minden egyes üzemanyag-maximalizáló tabletta 15-20 
gallon (vagy 57-76 liter) gáz-vagy dízelüzemanyagot kezel. Minden 
tankoláskor használja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Töltse be az 1 üzemanyagtablettát a jármű 
üzemanyagtartályába, amikor megtölti azt. 

TÁROLÁS: Tárolás: Közvetlen napfénytől és hőtől védve.

MADE IN USA  

EPA regisztrált | Harmadik fél által tesztelt

FIGYELMEZTETÉSEK
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. 

Ne nyelje le. LENYELÉS ESETÉN: Nem szabad 
hánytatni. Lenyelés esetén azonnal értesítse a 
mérgezéselhárító központot. 

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

FUEL TABS
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TESZTELT ÉS BIZONYÍTOTT

HOGYAN MŰKÖDIK 

FUEL TABS
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KERESKEDELMI
Kemény

Környezetek

FLEET
Személygépkocsik,

Furgonok és Teherautók

AUTOMOTIVE
Személygépkocsik,

Teherautók, Terepjárók Stb 

REKREÁCIÓ
Lakókocsik, 

Csónakok, ATV-k Stb

Forradalmi technológia, amely bizonyítottan csökkenti az üzemanyag-fogyasztást!

A B-ECO Fuel Tabs egy forradalmi üzemanyag-maximalizáló, amely úgy lett kifejlesztve, 
hogy csökkentse járműve üzemanyag-fogyasztását, ami több MPG-t (mérföld per 
gallon) eredményez, és így pénzt takarít meg Önnek minden alkalommal, amikor feltölti 
járműve üzemanyagtartályát. Emellett növeli az erőt és a teljesítményt, csökkenti a 
károsanyag-kibocsátást és a füstös kipufogógázt, valamint tisztítja járműve motorjának 
belső részeit. Folyamatos használat esetén a B-ECO Fuel Tabs segíthet csökkenteni 
járműve karbantartási költségeit is. 

Az idő múlásával a motorok az üzemanyag szennyeződése és az alkatrészek 
elhasználódása miatt hatástalanná válnak, ami magas karbantartási költségeket 
eredményez. A B-ECO Fuel Tabs technológia megoldja az üzemanyagproblémákat, és 
fenntartja járműve védelmét és teljesítményét. 

A B-ECO Fuel Tabs teljesen különbözik a piacon lévő, jellemzően az autósboltokban 
kapható más üzemanyag-adalékanyagoktól, és az EPA alapos felülvizsgálatát igényelte 
annak érdekében, hogy mind a benzin-, mind a dízelüzemanyagokkal való használatra 
bejegyezzék. A B-ECO Fuel Tabs egy magas koncentrációjú üzemanyag-katalizátor, 
amely ténylegesen befolyásolja az üzemanyag elégetésének módját - míg a tipikus 
üzemanyag-adalékanyagok csak a motor lerakódásoktól való tisztántartását segítik.

Évek óta használják a kereskedelmi flották, Most a nagyközönség számára is elérhető!

A B-ECO Fuel Tabs üzemanyag-maximalizáló technológiáját ipari és kereskedelmi 
felhasználók és ügyfelek egyaránt használják és tesztelték. Nagy teherautó flották, 
eszközkölcsönző cégek, halászhajók, olaj- és gázipari vállalatok, valamint más 
kereskedelmi és ipari fogyasztók évek óta sikeresen használják ezt a technológiát. 
Miért? Mert ők jelentős üzemanyag-megtakarítást tapasztalnak , kevesebb 
szénlerakódás keletkezik a motorjaikban, kevesebb füst jön ki a kipufogócsőből, 
kevesebb víz- és algaszennyeződés, valamint kevesebb kopás keletkezik az 
injektorokban és a felső hengerekben. Röviden: jobb teljesítmény és alacsonyabb 
karbantartási költségek.

Ezenkívül a B-ECO Fuel Tabs mögött álló technológiát a legszigorúbb teszteknek vetették 
alá, többek között az Egyesült Államok legnagyobb és legtekintélyesebb 
tesztlaboratóriumaiban. Kimutatták, hogy akár 15%-kal is javítja az 
üzemanyag-fogyasztást. Átlagosan 5% és 18% közötti növekedést jelentettek. 

Most pedig úgy módosították, hogy a dízelmotorok mellett benzinmotorokban is használható legyen, így minden fogyasztó ugyanazokat az előnyöket élvezheti. 
Próbálja ki a B-ECO Fuel Tabs-t még ma!  Nagyszerűen működik személygépkocsikban, teherautókban, furgonokban, terepjárókban, motorkerékpárokban, 
lakóautókban, csónakokban, ATV-kben, nyerges vontatókban, kereskedelmi flottákban, ipari járművekben és még sok más járműben.


