Dünya Çapında FilterQueen müşterilerimize:
90 yılı aşkın bir süredir Health-Mor, FilterQueen ürünlerini üretmek, satmak ve servis vermek için buradadır.Birleşik
Devletler'de. II.Dünya Savaşı sırasında bile, Health-Mor devam etmesine izin verilen az sayıdaki şirketten biriydikaliteli
ürünler üretiyoruz. Ne yazık ki, bugün görünmez bir düşmanla yeni bir savaş türüyle savaşıyoruz. Ama dinlen SağlıkMor ve FilterQueen, bu savaşta şimdiye kadar olduğu gibi savaşmaya yardımcı olmaya hazırlar.40'tan fazla ülkede
FilterQueen Defender ve Majestic müşterileri ile gördük veya duyduk.
Distribütörlerimiz, satış ekiplerimiz, servis merkezlerimiz ve müşterilerimiz aracılığıyla COVID-19'un etkisinin
öyküleri.Ürünlerimizin sahibi olan herkes, Defender'a (FDA'ya kayıtlı) sahip olmanın muazzam faydalarını anlıyor. Sınıf
II Tıbbi Cihaz olarak) ve birlikte çalışan Majestic. İster evde ister işyerinde olsun, bu ürünler iç mekandaki kirleticileri
havadan ve yüzeylerden temizleyin.
Health-Mor, gerçeği korkudan ayırmanıza yardımcı olmayı taahhüt eder. Sorularınızı cevaplamak ve sunmak için
buradayız FilterQueen ürünlerinizin belki de en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyabileceğiniz gerekli
herhangi bir hizmet tarihteki en önemli an. Evinizdeki veya iş yerinizdeki havayı 0,1 mikronda (% 99,99'a kadar)
filtreleme HEPA'dan en az üç kat daha iyi) hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Dünya genelinde iş yapma kuralları büyük ölçüde değişirken, Health-Mor almaya devam ediyor çağrılarınız ve
endişeleriniz. Bu salgının çok yakında ele alınacağını ve çözüleceğini umuyoruz. bağımsız distribütörlerimizin uzun
vadede işlerini sürdürmeyi göze alabilecekleri. Etrafta çalışıyoruz ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılayabilmeniz için
yeni filtreler, Savunmacılar ve Majestikler ile donatmak için saat. Bu arada, bağımsız distribütörlerimize aşağıdaki tüm
eyalet, federal ve geçerli yasaları uygulama talimatı verdik. uzmanlar bu virüsü almaya çalışırken tüm çalışanların ve
müşterilerimizin güvende kalabilmeleri için yetki alanlarını kapsamaktadır. kontrol altında. Sabrınız ve anlayışınız için
şimdiden teşekkür ederiz.
Yerel distribütörünüze herhangi bir nedenle ulaşamıyorsanız, ancak derhal servis, malzeme ve hatta bilgi, Sağlık-Mor
Dünya Genel Merkezi temas kurmaktan çekinmeyin. Kuzey Amerika'da ücretsiz telefon numaramız 800- 662-2471;
uluslararası müşteriler için lütfen 440-846-7800 numaralı telefonu arayın.
1928'den beri her kriz, savaş ve afetle 92 yılı aşkın bir süredir müşterilerimize hizmet vermekteyiz. mevcut durumdan sağ
çıkacaktır. Uzmanların bize bir sonraki adımlarımız hakkında daha fazla rehberlik vermesini beklerken, normalliğe
dönersek, FilterQueen Defender ve / veya yaptığınız yatırımın FilterQueen Majestic, iç mekan hava kirliliği ile
mücadelede dünyanın en etkili ürününe sahip olmanızı sağlar. Ürününüzün havayı günde 24 saat temizlemeye devam
edeceğinden ve yedek filtrelere ihtiyaç duyduğunuzda adil piyasa fiyatlarından erişin. Sizi her zamanki gibi takdir
ediyoruz.
Güncel bilgiler için www.filterqueen.com.tr adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
İçtenlikle,
Dan Duggan
CEO & President
Health-Mor
Phone: 800-760-4644 • www.filterqueen.com • Fax: 440-887-8753
HEALTH-MOR WORLD HEADQUARTERS: 1 American Road, Suite 1250 • Brooklyn, Ohio 44144 USA

To our Family of Worldwide FilterQueen customers:
For over 90 years now, Health-Mor has been here for you manufacturing, selling and servicing the FilterQueen products
here in the United States. Even during World War II, Health-Mor was one of the few companies allowed to continue
producing its quality products. Unfortunately, today we fight a new kind of war with an invisible enemy. But rest
assured, Health-Mor and FilterQueen are as prepared to help fight this battle as we ever have been.
With FilterQueen Defender and Majestic customers in over 40 countries around the globe, we have seen or heard
stories of the impact of the COVID-19 firsthand through our distributors, sales teams, service centers and customers.
Everyone that owns our products understands the enormous benefits of having the Defender (registered with the FDA
as a Class II Medical Device) and the Majestic working in tandem. Whether at home or the workplace, these products
remove indoor pollutants from the air and from the surfaces.
Health-Mor is committed to helping you separate fact from fear. We are here to answer your questions and provide
any necessary service you may need in order to keep your FilterQueen products working at their best during perhaps
the most important moment in history. Filtering the air in your home or business down to 99.99% at 0.1 microns (at
least three times better then HEPA) has never been more important.
While the rules of doing business around the globe have been drastically altered, Health-Mor remains open to take
your calls and address concerns. We hope that this pandemic will be contained and resolved in the very near future so
that our independent distributors may continue to afford to stay in business for the long haul. We are working around
the clock to keep them supplied with new filters, Defenders and Majestics so that your needs are met swiftly.
In the meantime, we have instructed our independent distributors to follow all state, federal and applicable laws that
cover their jurisdiction so that all employees as well as our customers can remain safe as the experts try to get this virus
under control. We thank you in advance for your patience and understanding.
If you cannot reach your local distributor for any reason, but are in need of immediate service, supplies or even just
information, please feel free to contact Health-Mor World Headquarters. In North America, our toll-free number is 800662-2471; for international customers, please call 440-846-7800.
We have been servicing our customers for over 92 years through every crisis, war and disaster since 1928. Together we
shall survive the current situation. While we wait for the experts to give us further guidance on our next steps to
returning to normalcy, keep in mind that the investment that you made in your FilterQueen Defender and/or
FilterQueen Majestic ensures that you already have the world’s most effective product at fighting indoor air pollution.
We will be here to ensure that your product will continue to clean the air 24 hours per day and that you will have
access to replacement filters at fair market prices any time you need them. We appreciate you as always.
Feel free to visit our website at www.filterqueen.com for up-to-date information. We will continue to add relevant
information as it becomes available.
Sincerely,
Dan Duggan
CEO & President
Health-Mor
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