
Deseja oferecer aos seus 
hóspedes um quarto higiénico 

e saudável?

TRATAMENTO ANTI ÁCAROS PARA UMA HIGIENE 
ADEQUADA DOS QUARTOS DE HÓSPEDES

ALLEX

MAIS DE 80% DOS ÁCAROS SÃO ELIMINADOS APÓS A 1ª UTILIZAÇÃO

RESULTADOS CIENTÍFICA E CLINICAMENTE TESTADOS

PRODUTO 100% SEGURO E NATURAL, NÃO CONTÉM INSETICIDAS  

TRATAMENTO E PREVENÇÃO PARA ALERGIA DE ÁCAROS

CLASSIFICADO 

COMO  

DISPOSITIVO 

MÉDICO



Para os hóspedes, um quarto de hotel limpo e higiênico desempenha 
um papel importante na perceção geral da sua estadia. Uma má ex-
periência de higiene no hotel pode criar desilusão, prejudicar sua repu-
tação e afetar a lealdade do cliente.

Higiénico significa mais do que superficialmente limpo. Junto da suji-
dade que se pode observar, existe também sujidade que não é percetív-
el. Sabia que um colchão acolhe em média 2 milhões de ácaros? Não 
é um pensamento confortável, pois não? Além disso existem inúmeras 
pessoas que sofrem de alergias, com sintomas irritantes, especialmente 
pela manhã. Em vez de acordarem relaxados, estão cansados devido a uma menor qualidade do sono.

Deseja oferecer aos seus hóspedes uma boa noite de sono com a higiene apropriada, no seu hotel? Apren-
da tudo sobre como alcançar a melhor higiene do quarto de hotel, eliminando e prevenindo os ácaros, com 
ALLEX.

O QUE SÃO ÁCAROS?

Ácaros são insetos microscópicos que pertencem à família das aranhas e 
que geralmente vivem no pó da casa. Invisíveis aos olhos, os ácaros são 
translúcidos e medem cerca de 0,2 a 0,3 mm de comprimento. Os ácaros 
são relativamente pouco prejudiciais aos seres humanos, apenas são a causa 
de reações alérgicas em pessoas mais sensíveis. Os ácaros não devem ser 
confundidos com percevejos, não existindo qualquer relação entre eles.

Ácaros gostam de colchões

Como as células mortas da 
pele são sua principal fonte 
de alimentação, os ácaros 
preferem viver em colchões, 
almofadas e móveis estofados 
que são usados com frequência. Eles preferem 
temperaturas entre 20ºC e 25ºC e níveis de 
humidade entre 60 e 70%.
 
Como o suor humano aumenta a humidade presente 
no colchão e serve como fonte de alimento em 
constante renovação, os colchões são o ambiente 
ideal para os ácaros.

À noite, quando está escuro e o corpo humano 
adormecido aumenta a temperatura do colchão, os 
ácaros migram para a superfície para se alimentar 

de células mortas da pele. Eles 
deixam as suas carapaças e 
excrementos para trás. Depois 
que a pessoa sai da cama, eles 
retornam às camadas mais 
profundas do colchão, onde estão 
completamente protegidos. 
Para minimizar a perda de água 
durante o dia, os ácaros liberam 
compostos chamados feromonas 
de agregação que lhes permitem 
sentir um ao outro e se agrupar 
no centro do colchão.

O que provoca a reação alérgica?

Os ácaros vivem apenas cerca de 2 a 3 meses, 
mas reproduzem-se muito rapidamente. Os ácaros 
fêmea colocam entre 20 e 80 ovos durante a vida. 
Os ovos eclodem após 6 dias. Em 3 a 4 semanas, 
os ácaros jovens passam por diferentes estágios de 
desenvolvimento, perdendo a sua carapaça após 
cada estágio. Além disso, cada ácaro produz 20 ex-
crementos por dia.

Os ácaros não são alérgenos. Eles não mordem 
nem perfuram a pele, mas os exoesqueletos 
e excrementos contêm proteínas que causam 
reações alérgicas em pessoas sensíveis.

20 - 80 ovos / ácaro 20 excrementos / dia

1 colchão 
acolhe até 
2 milhões 
de ácaros

Vai deixar que os ácaros se 
alimentem de um hospede 
diferente em cada noite?



Reduzir a quantidade de ácaros é crucial se deseja atingir elevados padrões de higiene. O método ALLEX 
assenta no entendimento científico e em evidências biológicas e comportamentais dos ácaros. O ALLEX 
replica os sinais de comunicação com ácaros. Contém ingredientes naturais que imitam as feromonas de 
agregação usadas pelos ácaros para se comunicar. Como resultado, os ácaros são atraídos para a cobertura 
pulverizada pelo produto e migram do interior da roupa de cama ou estofado. Depois de se reunirem na 
cobertura pulverizada, podem ser eliminados de uma vez através da lavagem da roupa em água quente.

Elimine a origem 

Os ácaros podem ser removidos dos colchões em 3 etapas simples:

Tratamento

PASSO 1 – ATRAIR 
Pulverize a solução ALLEX® uniformemente sobre a superfície 100% de algodão, 
toalha ou lençol cobrindo a cama, a roupa de cama, a almofada e/ou o estofo. 
Uma pulverização é recomendada para cada 30x30 centímetros.

PASSO 2 - ESPERAR
Deixe a cobertura intacta por 1 a 2 horas. É esse o tempo que > 80% dos ácaros 
levam para passar da área tratada para a cobertura.

PASSO 3 – ELIMINAR
Remova a cobertura cheia de ácaros e lave-a na máquina de lavar a 60 ° C ou 
com um programa de lavagem e desinfeção registado. Aspire a área tratada após 
as 3 primeiras aplicações para remover as fezes e as partes do corpo dos ácaros 
residuais.

COMO ELIMINAR ÁCAROS?

Como os ácaros se reproduzem muito rapidamente, a população de 
ácaros num colchão pode explodir de 1 para 1 milhão em apenas 
algumas semanas. Num colchão duplo médio, um total de 40 milhões 
de excrementos são produzidos por dia!

Se você deseja oferecer aos seus clientes, um quarto limpo, para 
que possam desfrutar de uma estadia saudável, feliz e confortável 
no hotel, é importante eliminar os ácaros regularmente, seguindo o 
método ALLEX.

Após 2 anos, 10% do 
peso médio de uma 
almofada consiste em 
corpos de ácaros (vivos 
e mortos) e fezes.

ALLEX é um produto 100% seguro, natural e clinicamente 
comprovado que elimina 99% dos ácaros de colchões, 

almofadas e móveis.

PARA ELIMINAÇÃO 
DOS ÁCAROS

PARA PREVENÇÃO
INFESTAÇÕES FUTURAS

por semana nas 
primeiras 3 samanas1x mês1x



REGISTADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO

Resultados cientificamente comprovados

Em cada produção do produto ALLEX é retirada 
uma amostra, que um laboratório creditado 
independente avalia a sua qualidade. O objetivo é 
medir a atratividade da solução relativamente aos 
ácaros

Um conjunto de colchões pré-infestado é coberto 
com um lençol de algodão e separado em três 
grupos.

• No grupo 1, nada é pulverizado sobre o lençol.
• No grupo 2, é pulverizada água sobre o lençol 

(os ácaros são atraídos pela humidade).
• No grupo 3, é pulverizada a solução ALLEX 

sobre o lençol.

Após 1 hora, os lençóis são separados dos colchões. 
O laboratório então conta o número de ácaros que 
migraram de cada colchão para a folha usando o 
método Bischoff (norma NF G 39011).

• No grupo 1, em média ~1% dos ácaros do colchão 
migraram para o lençol.

• No grupo 2, em média ~4% dos ácaros do 
colchão migraram para o lençol.

• No grupo 3, pelo menos 80% dos ácaros do 
colchão migraram para o lençol, com uma média 
de próxima dos 90%.

Clinicamente comprovado para pessoas alérgicas 
a ácaros.

25% da população é alérgica a ácaros. Está 
clinicamente comprovado que, após apenas 2 
tratamentos no colchão com ALLEX, a percentagem 
de pacientes que passaram de sintomas graves ou 
moderados para sintomas leves ou inexistentes é:

• 70% para congestão nasal
• 47% para espirros
• 62% para prurido nasal
• 60% para prurido ocular
• 62% para rinorréia

Embora a solução ALLEX não entre em contato com o corpo humano, ela foi testada de acordo 
com a norma ISO 10993-5 - Avaliação biológica de dispositivos médicos, parte 5. Várias avaliações 
de segurança foram realizadas por um laboratório independente, que concluiu que o ALLEX não 
apresenta risco de citotoxicidade, sensibilização ou irritação da pele. Esses resultados confirmam 
que a solução anti-ácaro ALLEX é completamente segura. Entre milhares de utilizadores, nenhum 
caso de reação alérgica à solução ALLEX foi documentado.

Produto 100% natural

A solução ALLEX é produzida através da diluição 
de ingredientes naturais, de origem vegetal, que 
atraem os ácaros, de modo a serem facilmente 
apanhados e eliminados. Não contém inseticidas e 
produtos químicos, sendo totalmente seguro para 
adultos, crianças e animais de estimação.

Qual a diferença para outros produtos? 
O objetivo das capas de colchão anti ácaros é 
apenas esconder os ácaros, não os eliminando. A 
sua população continua a crescer dentro do colchão 
e quando a capa é removida para lavagem, existe 
literalmente uma bomba de alérgenos (excrementos 
de ácaros) dentro do quarto.

O objetivo de outros sprays anti-ácaros é 
simplesmente matar os ácaros, mas para atingir 
esse objetivo, eles geralmente contêm ingredientes 
tóxicos e produtos químicos muito agressivos. 
Eles contêm inseticidas, que são relativamente 
ineficientes, pois matam apenas os ácaros na 
superfície (os ácaros se escondem nas camadas 
mais profundas de colchões e móveis), e também 
são tóxicos, afetando negativamente a saúde e o 
meio ambiente.

O ALLEX não mata ácaros. O objetivo é atraí-los 
das camadas mais profundas para se agruparem no 
tecido (geralmente lençol) que cobre a superfície. 
Depois de > 80% ser atraído para o lençol, podemos 
remover a cobertura e eliminar os ácaros na máqui-
na de lavar a 60ºC. Não são necessários ingredientes 
tóxicos para atrair os ácaros. ALLEX é 100% natural 
e livre de riscos.
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BOAS PRÁTICAS
Baixas temperaturas, humidade e níveis de luz são os inimigos dos ácaros. Mantenha os quartos frescos, 
secos e com claridade para evitar infestações.

Areje os quartos por pelo menos 

10 minutos por dia, principalmente 

quando está frio e seco lá fora.

Feche as portas da casa de banho 

para manter o nível de humidade 

nos quartos baixo. Idealmente, 

o nível de humidade não deve

exceder 60%.

Mantenha uma temperatura interna 

de 18 a 19 graus Celsius.

Troque a roupa de cama com 

muita regularidade.

Aspire os quartos usando um 

aspirador com um filtro HEPA 

certificado.

Substitua colchões muito velhos 

(mais de 10 anos).

Substitua colchões muito velhos 

(mais de 10 anos).

A CEREJA NO TOPO DA HIGIENE

Lave a roupa de cama a 60°C ou 

com um programa de lavagem 

desinfetante registado.

E, finalmente, a maneira mais eficaz de garantir uma higiene ideal nos 
quartos de hotel é tratar os pontos criticos de ácaros: colchões, sofás, 

sofás, poltronas e travesseiros com: 

ALLEX
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MAIS INFORMAÇÕES

Entre em contato com o representante local 
da Christeyns para o ajudar a encontrar uma 
solução adequada á suas necessidades.

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns Portugal
Estrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park 
Edificio E, Escritório 1   2735 307 Cacém
T +351 21 427 63 90 
E info@christeyns.com


