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BioKlean Soft™ - butelka 1 litr
Cena 32,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
BioKlean soft™ to koncentrat probiotyczno-organiczny do czyszczenia, dezynfekcji, odświeżania i higienizacji.
Atest PZH/HT-2598/2011

Działanie BioKlean soft™:
- usuwa zabrudzenia,   
- odświeża i jonizuje powietrze tworząc zdrową aurę,
- ogranicza bądź eliminuje nieprzyjemne zapachy organiczne,
- spowalnia procesy utleniania wielu materiałów i tworzyw,
- redukuje alergeny,
- dezynfekuje i higienizuje miejsca aplikacji. Wypiera chorobotwórczą mikroflorę i hamuje bądź uniemożliwia jej rozwój na równi z
tradycyjnymi chemicznymi środkami,
- nadaje się do pielęgnacji roślin i zwierząt,
- higienizuje i klaruje wodę w małych basenach i oczkach wodnych.

Bio Klean soft™ może być stosowany bezpośrednio, ale efektywniejsze jest jego użycie w formie rozcieńczonej z niechlorowaną
wodą.  

W zamkniętych pomieszczeniach, używamy roztworu 10% (1 część BioKlean soft i 9 części wody) - wykonując zamgławianie
opryskiwaczem ręcznym. Delikatną mgiełką wypełniamy i powlekamy wszelkie dostępne przestrzenie i powierzchnie: dywany,
pościel, firanki i tapicerkę. Po oprysku powierzchni drewnianych, kamiennych i plastikowych należy przetrzeć miękką szmatką.

Podłogi , posadzki najpierw warto spryskać. Podłogę zmywamy 10 % roztworem BioKlean soft™ i po odczekaniu kilku minut należy
wymyć 2% roztworem
(np. 100 ml BioKlean soft™ na 5 litrów ciepłej wody).

Sanitariaty i kuchnie spryskujemy roztworem 10% i po kilku minutach czyścimy. Mocniejsze zabrudzenia traktujemy koncentratem
i pozostawiamy na noc, po czym czyścimy i spłukujemy.

Szkło i lustra: zwilżamy ich powierzchnię 50% roztworem BioKlean soft i następnie czyścimy szmatką.

BioKlean soft™  stosujemy do tkanin jako dodatek do płukania 1% (1:100).Sprawia on, iż tkanina jest przyjemniejsza w dotyku
oraz redukuje pozostałości chemicznych detergentów.
BioKlean soft™ używamy dla zwierząt w proporcjach od 5% do 10%( 1:19 – 1:9) w formie oprysku, płukanek i kąpieli -
wspomaga leczenie chorób skórnych i skaleczeń.

W celu minimalizowania nieprzyjemnych zapachów zaleca się oprysk miejsc spoczynku zwierząt domowych: posłań, leżanek,
terrariów, klatek i kojców.

Przy roślinach doniczkowych BioKlean soft™ używamy do przemywania liści. Opryski roślin robimy roztworem: 5 ml /nakrętka/
na 1 litr wody.

Skład BioKlean soft™: woda studzienna rewitalizowana, woda deszczowa filtrowana, susz i olejek lawendowy z ekologicznych
upraw, koncentraty soków owocowych, fruktoza, kultury żywych mikroorganizmów SCD ProBio Orginal®,  Esencja Probiotyczna,
ProBio Puder, fermentacyjny wyciąg z otrębów orkiszowych.

BioKlean soft™ nie zawiera składników GMO, konserwantów i detergentów chemicznych!

BioKlean soft™ jest w pełni naturalnym preparatem. Zawiera pożyteczną mikroflorę i najwyższej jakości aromaty organiczne.

BioKlean soft™ rozpylany w powietrzu oraz stosowany w roztworach wodnych, pozwala lepiej oddychać, relaksować

http://www.probioemy-sklep.pl/bioklean-soft-butelka-1-litr-p-36.html


http://www.probioemy-sklep.pl
info@probioemy-sklep.pl

się i odzyskiwać witalność.
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