
JÓT TESZ A MOTORNAK 
ÉS A BOLYGÓNAK IS
• Csökkenti a károsanyag-kibocsájtást
• Fokozza a teljesítményt
• Javítja az üzemanyag-fogyasztást
• Meghosszabbítja a motor élettartamát

MINDEN-AZ-EGYBEN-MEGOLDÁS
Az FFX egy átfogó üzemanyagkezelés. Más termékek 
tartalmazhatnak egy vagy két összetevőt, de egyikben sincs 
benne az összes. 

MEGHOSSZABBÍTJA A MOTOR 

KÁROSANYAG 

ÉLETTARTAMÁT ÉS CSÖKKENTI A KOPÁST
Az FFX olyan összetevők kombinációját használja, amelyek 
szinergiában működnek, hogy a motort tisztán és 
egyenletesebben járassák.

NÖVELI A GAZDASÁGOS 
ÜZEMANYAGFELHASZNÁLÁST
Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, ami megnöveli a 
literenkénti kilóméter számot.

CSÖKKENTI A 
KIBOCSÁTÁST ÉS A SZENNYEZÉST
A kipufogócsőből származó káros szennyeződések csökkentése 
tisztább környezetet eredményez.

JAVÍTJA A JÁRMŰ TELJESÍTMÉNYÉT ÉS 
LÓEREJÉT
Több rendelkezésre álló Brit Hőegységet (1 BTU = 1055 J) éget el 
az üzemanyagban, ami jobb teljesítményt eredményez.

HASZNÁLJON FFX-ET MINDEN TANKOLÁSHOZ. 
BIZTONSÁGOS MINDEN BELSŐ ÉGÉSŰ MOTORHOZ, 
FŰTŐOLAJHOZ, BENZINHEZ VAGY DÍZELHEZ.

ÚTMUTATÓ
• Használjon 7,39 ml-t legfeljebb 76 liter üzemanyaghoz
• Dupla adagot használjon az első 2-3 alkalommal
• Használja az FFX-et minden tankolásnál

7,39 ml fóliacsomag - 4.49€ (3BV)
120 ml üveg - 53.10€ (40BV)
16 db-os fóliacsomag - 62.10€ (40BV)
20 db-os fóliacsomag & 120 ml üveg - 125.10€ (90BV)

Az árak a webáruház nettó alapárai nyomán vannak feltüntetve.

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. NE NYELJE LE. 
BŐRÖN KERESZTÜL FELSZÍVÓDVA VAGY BELÉLEGEZVE 
ÁRTALMAS. KERÜLJE A BŐRREL ÉS SZEMMEL VALÓ 
ÉRINTKEZÉST.

FEJLETT ÜZEMANYAG-KEZELÉS
AZ EGYEDÜLÁLLÓ FFX FORMULA TÖBB ÖSSZETEVŐT 
TARTALMAZ, MELYEK MINDEGYIKE MEGHATÁROZOTT CÉLRA 
KÉSZÜLT. OLYAN, MINT EGY SZUPER ÉTEL A MOTORODNAK.

A SZABADALMAZTATOTT KÉPLET TARTALMAZZA: 

FÉMORGANIKUS ÖSSZETEVŐK
Katalizátor, amely alacsonyabb hőmérsékleten meggyújtja az 
üzemanyagot, így hosszabb, teljesebb égést biztosít. Ez az üzemanyag 
hatékonyabb felhasználását eredményezi és kevesebb elpazarolt 
üzemanyagot bocsájt ki a kipufogón, mellyel a károsanyag-kibocsájtás is 
csökken. A fémorganikus összetevők többet égetnek el az üzemanyag 
rendelkezésre álló hőenergiájából (BTU). Csökkenti a dugattyúk, 
szivattyúk és injektorok súrlódását, ezáltal meghosszabbítva a motor 
élettartamát.

TISZTÍTÓSZEREK
Tisztítja és karbantartja az injektorokat, valamint az üzemanyagrendszer 
többi részét, így a motor a lehető leghatékonyabban működik.

POLIMERIZÁCIÓT KÉSLELTETŐ ANYAGOK
Csökkenti az üzemanyagtartályban képződő szilárd anyagokat, és tisztán 
tartja a motort, meghosszabbítva a motor minden alkatrészének 
élettartamát.

ROZSDA ÉS KORRÓZIÓGÁTLÓK
Eltávolítja és megakadályozza a rozsdát az üzemanyagrendszerben, ezáltal 
hatékonyabban működik.

DEMULGEÁLÓSZEREK
Segít elválasztani a vizet az üzemanyagtól. Egyetlen vízcsepp az injektor 
meghibásodását és az egész rendszer károsodását okozhatja.

ÜZEMANYAG STABILIZÁTOR
Stabilizálja az üzemanyagot, hogy megakadályozza az elromlását vagy 
károsodását, így hosszabb eltarthatóságot biztosít.

120 ml Üveg

7,39 ml Fóliacsomagok




