
Refresh
Kosmetický přípravek  
s regeneračními účinky

Mýdlo100%
přírodní

Bez syntetických aditiv

Produkty dodávané firmou Biofond jsou složené z živých 
mikroorganismů a mají příznivý vliv na zvířata, lidi, přírodu  
a životní prostředí obecně. Většina těchto mikroorganismů  
se mimo jiné používá v oblasti zpracování a výroby potravin  
a také v medicíně. Jejich bezpečnost je ověřena 
dlouhodobým praktickým využitím.

Refresh mýdlo je kosmetický přípravek  s regeneračními 
a zklidňujícími účinky vyrobené z přírodních složek nejvyšší 
kvality. K výrobě našeho mýdla jsou používány mýdlové 
hobliny z rostlinných olejů pocházejících z biologicky 
kontrolovaných plantáží. Základem vysoké kvality našich 
mýdel je výjimečné spojení palmového, kokosového  
a olivového oleje.

•  dokonale ošetřuje pokožku celého těla a úspěšně může 
nahradit šampon s kondicionérem

•  s ohledem na obsah bakterií kyseliny mléčné je 
doporučováno také pro intimní hygienu. 



www.biofond.cz Všechny produkty Biofond mají hygienické atesty  
a evropský certifikát pro použití v ekologickém  
zemědělství a ochraně životního prostředí. 

distributor: Biofond s.r.o. 
Koperníkova 11, 120 00 Praha 2, Česká republika 
www.biofond.cz 
objednavky@biofond.cz

dotazy a objednávky směrujte na certifikované  
obchodní zástupce nebo přímo na specialisty  
firmy Biofond s.r.o.

Výrobce: Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
Trzcianki 6,024-123 Janowiec n/Wisla
Licence: EM RESEARCH ORGANIZATION JAPONSKO

Refresh mýdlo je prostředek obsahující živé kultury bakterií: 
Efektivní Mikroorganismy EM™, antioxidanty EMX Gold  
a přísadu japonské keramické hlinky. 

mýdlo Bokashi v kostce má hydratační a peelingové 
vlastnosti. Lze jej používat ke každodenní péči o všechny typy 
pleti. Je vyrobeno z přírodních rostlinných olejů s přísadou 
fermentovaných otrub a Efektivních Mikroorganismů™. 
Neobsahuje umělá barviva a parfémové přísady, nevyvolává 
alergické reakce.

mýdlo s melasou v kostce má zklidňující a hojivé 
účinky, je doporučováno pro pleť citlivou se sklonem 
vysychání a praskání. Obsahuje velké množství stopových 
prvků pocházejících z melasy z cukrové třtiny a Efektivní 
Mikroorganismy™.  Neobsahuje umělá barviva a parfémové 
přísady, nevyvolává alergické reakce.

mýdlo s keramickou hlinkou EMX v kostce dokonale 
ošetřuje mastnou pleť. Má mírně vysušující a stahující účinek. 
Obsahuje přísadu japonské keramické hlinky EMX™  
a Efektivní Mikroorganismy™. Neobsahuje umělá barviva  
a parfémové přísady, nevyvolává alergické reakce.

Upozornění:

Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:

•  Skladujte při 12–15 °C na temném místě (chraňte před 
sluncem).  

•  Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.

Regionální  PRodejce


