Refresh
Přírodní prostředek pro
osvěžení a udržení čistoty
100%

přírodní

Domov

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.
Efektivní mikroorganismy EMTM jsou směsí „ prospěšných
mikroorganismů“ které mají probiotické a regenerační
vlastnosti. Tento koncept vytvořil a rozpracoval profesor
Teruo Higa z Japonska.
Refresh Domov obsahuje přírodní organické kyseliny
a enzymy získané z fermentace Efektivních Mikroorganismů
s bylinami, ovocem a hnědou rýží.
• obsahuje mnoho přírodních antioxidantů.
• osidluje prostředí živou prospěšnou mikroflórou
• biologicky čistí a desinfikuje
• odstraňuje nepříjemné pachy
• omezuje rozvoj škodlivých mikroorganismů a roztočů
• v ytváří v místnostech příjemnou pozitivní energii a pocit
svěžesti
• lze jej používat k údržbě pelíšků domácích zvířat

Bez syntetických aditiv

Použití:
Osvěžení a revitalizace: p
 ostřik zředěným roztokem s vodou
v poměru 1:20 (např. 25 ml na 0,5 l
vody)
Mytí a čištění: z ředěným roztokem s vodou v poměru 1:20 až
1:100 (např. 50 ml na 5 litrů vody)

Upozornění:
Bílý povlak kvasnicových vloček na povrchu je
přírodním jevem a nesnižuje kvalitu preparátu. Před
použitím je nutné obsah promíchat.
Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:
•S
 kladujte při 12–15 °C na temném místě (chraňte před
sluncem).
•D
 oba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření
spotřebujte během 14 dní.

regionální prodejce

Přípravek Refresh Domov je zdravotně i ekologicky
nezávadný. Protokol Zdravotního ústavu č. 2302/2013.
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

www.biofond.cz

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

