dom
EM White Refresh
INNE SPOJRZENIE NA CZYSTOŚĆ
EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.

EM White Refresh jest ekologicznym środkiem do odświeżania i utrzymywania czystości.
Zawiera naturalne kwasy organiczne i enzymy pozyskane z fermentacji Efektywnych Mikroorganizmów®
z ziołami, owocami i brązowym ryżem. Jest bogaty w naturalne antyutleniacze.

Cechy produktu:
Zasiedla otoczenie żywą pożyteczną mikroflorą
Biologicznie czyści i dezynfekuje. Usuwa nieprzyjemne zapachy
Ogranicza rozwój szkodliwych mikroorganizmów i roztoczy
Tworzy w pomieszczeniach klimat pozytywnej energii i odświeżenia
Niezwykle skuteczny w redukcji odorów
Uniwersalny
Bezpieczny dla środowiska
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STOSOWANIE
Odświeżanie i rewitalizacja: oprysk w rozcieńczeniu z wodą 1:20 (np. 25 ml na ½ litra wody).
Mycie i czyszczenie: w rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:20 do 1:100
(np. 50 ml na 5 litrów wody).
Podane proporcje roztworów i przykłady zastosowań stanowią punkt odniesienia do
wypracowania własnej metody pracy z EM White Refresh.
SKŁAD:
Efektywne Mikroorganizmy®, koncentrat owocowy, wyciąg z otrąb ryżowych, woda.
„Najważniejsze jest to czego nie widać” – Lao Tse
Pod słowem „czysty” rozumiemy dziś najczęściej „pozbawiony bakterii i innych mikroorganizmów”. Reklama różnych środków do czyszczenia i dezynfekcji każe nam wierzyć, że
istnieje rodzaj „idealnej” czystości. Jest to praktycznie niemożliwe bowiem mikroorganizmy zasiedlają wszystkie powierzchnie tego świata – żyjemy w OCEANIE MIKROORGANIZMÓW. Są wśród nich i te szkodliwe jak i te niezbędne dla naszego zdrowia.
Silnie działające środki dezynfekujące zabijają „złe bakterie” jak i niestety pożyteczne
mikroorganizmy w całym naszym otoczeniu. Mamy dwie możliwości. Albo pozostawimy
ponowne zasiedlenie wyczyszczonej powierzchni przypadkowi, albo zasiedlimy oczyszczoną powierzchnię wybranymi i przyjaznymi dla życia mikroorganizmami.
Stosowanie EM White Refresh w domu polega na przejmowaniu inicjatywy
z zwiększaniu populacji dobrych mikroorganizmów.
EM White Refresh jest przyjazny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
Atest Państwowego Zakładu Higieny PZH/HT -2134/2007

Greenland Technologia EM

wyłączny partner EM Research Organization Inc. Japan
w Polsce i Europie Wschodniej

81 888 53 25
info@emgreen.pl
GreenlandTechnologiaEMSpzoo

w w w . e m g r e e n . p l

Sprawdź
nas!

