
TABLETKI DO PALIWA

Doświadcz 
Znacznych 

Oszczędności Paliwa!

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z  Niezależnym Partnerem
Marki B-Epic.

Udowodniono, że zmniejsza zużycie paliwa
REWOLUCYJNY KATALIZATOR PALIWA Wyłącznie z B-Epic Worldwide

KORZYŚCI MOGĄ OBEJMOWAĆ

• Oszczędzaj Pieniądze przy 
Tankowaniu

• Zwiększ MPG (mile na galon)
• Zmniejsz Emisję Spalin
• Zwiększ Moc i Wydajność
• Pomóż Obniżyć Koszty 

Konserwacji

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
• Stosuj B-Eco Fuel Tabs przy każdym

tankowaniu
• Oczekuj optymalnych rezultatów już po

2-3 użyciach
• Każda Tabletka Paliwa wystarcza na

15-20 galonów gazu lub oleju
napędowego
 

• Bezpieczne do stosowania w silnikach
benzynowych i wysokoprężnych z
paliwem dowolnej klasy

DOŚWIADCZ NA SOBIE KORZYŚCI ZMIENIAJĄCYCH ŻYCIE  |   SZCZEGÓŁY NA STRONIE  WWW.BECOWW.COM

Ceny paliwa gwałtownie rosną! Chcesz zaoszczędzić pieniądze na 
paliwie (i dodatkowo pomóc środowisku)? Popraw zużycie paliwa w 
swoim pojeździe dzięki B-ECO Fuel Tabs! Używane od lat przez 
firmy komercyjne, teraz dostępne dla ogółu społeczeństwa, B-ECO 
Fuel Tabs to niesamowity środek oszczędzający paliwo i czyszczący 
silnik. Wykazano, że poprawia zużycie paliwa nawet o 15%.

Aby zwiększyć oszczędność paliwa, poprawić osiągi pojazdu i 
obniżyć koszty konserwacji, używaj B-ECO Fuel Tabs przy każdym 
tankowaniu pojazdu. Wystarczy włożyć jedną tabletkę do zbiornika 
paliwa przed rozpoczęciem tankowania. Każda tabletka wystarcza na 
15-20 galonów gazu lub oleju napędowego. Jest bezpieczny w 
użyciu d la si lników benzynowych i wysokoprężnych z dowolnym 
rodzajem paliwa.

B-ECO Fuel Tabs to rewolucyjny katalizator paliwowy opracowany w 
celu zmniejszenia zużycia paliwa w Twoim pojeździe, co przekłada 
się na większą liczbę MPG (mil na galon), a tym samym 
oszczędność pieniędzy. Zwiększa również moc i osiągi, zmniejsza 
szkodliwe emisje i dymienie spalin oraz czyści wewnętrzne części 
silnika Twojego pojazdu. Przy ciągłym stosowaniu B-ECO Fuel Tabs 
może również przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania 
Twojego pojazdu.

Technologia ta jest od lat stosowana przez duże firmy transportowe, 
wypożyczalnie sprzętu oraz innych odbiorców komercyjnych i 
przemysłowych, a teraz jest dostępna dla Ciebie, abyś mógł 
doświadczyć tych samych korzyści w swoim pojeździe! B-ECO Fuel 
Tabs ma udowodnione działanie i jest nieporównywalny do innych 
dodatków paliwowych dostępnych obecnie na rynku. Jest to wysoce 
skoncentrowany katalizator paliwa, który faktycznie wpływa na 
sposób spalania paliwa - podczas gdy typowe dodatki do paliwa 
pomagają jedynie utrzymać silnik w czystości z osadów.
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TABLETKI DO PALIWA
Udowodniono, że zmniejsza zużycie paliwa

        SZCZEGÓŁY PRODUKTU

OSTRZEŻENIE
Unikaj kontaktu z oczami i skórą.

Nie połykaj. W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać 
wymiotów. W przypadku połknięcia 
natychmiast skontaktować się z Centrum 
Kontroli Zatruć.

TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

OSTRZEŻENIE:  TYLKO DO UŻYTKU SAMOCHODOWEGO

WSKAZÓWKI:  Każda tab letka do pal iwa wystarcza na 
15-20 galonów gazu lub o le ju  napędowego.
Stosuj  przy każdym tankowaniu.

Bezpieczny w użyciu  d la  s i ln ików benzynowych i  
wysokoprężnych.  Kompatyb i lny z  każdym gatunk iem 
pal iwa.

SPOSÓB UŻYCIA: Włóż 1 tab letkę do zb iorn ika pal iwa 
podczas tankowania pojazdu.  

PRZECHOWYWANIE:  Przechowywać z da la od 
bezpośredniego świat ła  s łonecznego i  c iep ła.

WYPRODUKOWANE W USA

Zare jest rowane w EPA
Testowane przez s t rony t rzec ie



JAK TO DZIAŁA

Rewolucyjna technologia, która zmniejsza zużycie paliwa!

B-ECO Fuel Tabs to rewolucyjny katalizator paliwa, którego 
formuła zmniejsza zużycie paliwa w Twoim pojeździe, co 
przekłada się na większą ilość przejechanych mil na galon 
(MPG), a tym samym na oszczędności za każdym razem, gdy 
napełniasz zbiornik paliwa w swoim pojeździe. 

Ponadto zwiększa moc i osiągi, redukuje szkodliwe emisje i 
dymienie spalin oraz czyści wewnętrzne części silnika Twojego 
pojazdu. Przy ciągłym stosowaniu B-ECO Fuel Tabs może 
również przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania 
Twojego pojazdu.

B-ECO Fuel Tabs są całkowicie odmienne od innych dodatków do paliwa dostępnych na rynku, sprzedawanych zazwyczaj w sklepach 
motoryzacyjnych i wymagały dokładnego przeglądu przez EPA, aby mogły zostać zarejestrowane do stosowania zarówno w benzynie, 
jak i w oleju napędowym. B-ECO Fuel Tabs to wysoce skoncentrowany katalizator paliwa, który faktycznie wpływa na sposób spalania 
paliwa - podczas gdy typowe dodatki do paliwa pomagają jedynie utrzymać silnik w czystości.

PRZETESTOWANE I SPRAWDZONE

Używany od lat przez firmy komercyjne, teraz dostępny dla szerokiej publiczności!

Technologia B-ECO Fuel Tabs została wykorzystana i przetestowana zarówno przez użytkowników przemysłowych i komercyjnych, jak i 
klientów. Od lat duże firmy transportowe, wypożyczalnie sprzętu, łodzie rybackie, firmy naftowe i gazowe oraz inni konsumenci 
komercyjni i przemysłowi z powodzeniem stosują technologię B-ECO Fuel Tabs. Czemu? Ponieważ doświadczają znacznych 
oszczędności paliwa, mniejszego nagaru w silnikach, mniejszego zadymienia rury wydechowej, mniejszego zanieczyszczenia wodą 
oraz mniejszego zużycia wtryskiwaczy i górnych cylindrów. Krótko mówiąc, lepsza wydajność i niższe koszty utrzymania.

Ponadto technologia zastosowana w tabletkach B-ECO Fuel Tabs została poddana najbardziej rygorystycznym testom, w tym przez 
jedne z największych i najbardziej prestiżowych laboratoriów testowych w Stanach Zjednoczonych. Wykazano, że zmniejsza zużycie 
paliwa nawet o 15%. Odnotowano średnio wzrost o 5% do 18%.

A teraz został zmodyfikowany, aby można go było stosować również w silnikach benzynowych – dodatkowo w silnikach diesel – tak, aby 
wszyscy konsumenci mogli cieszyć się tymi samymi korzyściami. Wypróbuj tabletki paliwowe B-ECO już dziś! Świetnie sprawdza się w 
samochodach, ciężarówkach, furgonetkach, SUV-ach, motocyklach, kamperach, łodziach, quadach, ciężarówkach, flotach 
komercyjnych, pojazdach przemysłowych i nie tylko.

MOTORYZACJA 
Samochody, 

ciężarówki, SUV-y itp. 

REKREACYJNE 
RVS, łodzie, quady 

itp.

FLOTA
Samochody osobowe, 
dostawcze i ciężarowe

KOMERCYJNE 
Trudne warunki 
środowiskowe
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