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Oferte speciale la produse si
pachete pentru sarbatori

Daruieste
anul acesta

sanatate



Face Cream 
Crema probiotica pentru barbati
100ml

Crema probiotica ce adreseaza numeroase probleme ale tenului 
printre care acnee, psoriazis, eczeme, piele uscata, inflamatii, etc.
Formulă unica in lume, bazata pe bacterii probiotice ce se absoarbe 
rapid și dispare practic în piele.

Pentru ce tip de piele este potrivit?
� Normal
� Uleios
� Combinație
� Uscat
� Sensibil

Probiocare PLUS
Gel pentru maini 50ml

PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de gel,
îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă menţin mâinile

curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei de infecţii. Înlătură virușii
și alte microorganisme cu efectul său de curăţare Conţine tenside care, la fel ca

săpunurile de mână,descompun grăsimile membranei celulare. De asemenea
conţine probiotice - Bacillus - care digerează proteinele prin producerea de enzime

Această curăţare biologică simulează curăţarea cu săpunul de mână prin mișcarea mâinilor
Doar probioticele sunt lăsate pe mâini Alcoolul este doar pentru uscarea rapidă a mâinilor

procentul mai mic fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

BIO GO M11 
+ Refill 200ml BIO AIR

BIO GO este un dispozitiv portabil revolutionar, multifunctional, capabil
sa disperseze sub forma de ceata compusul probiotic extrem de concentrat BIO 

AIR fie ca sunteti acasa, la birou, camera de hotel sau masina. 
Nu toate suprafeţele pot fi tratate suficient prin curăţare periodică. Unele sunt 

foarte inaccesibile (tavane, conducte de aer ...), iar altele nu pot fi curăţate suficient 
de des (covor, perdele, radiatoare ...). Prin urmare, aparatul ultrasonic BIOGO M11 a fost 

dezvoltat pentru a trata permanent toate suprafeţele cu tehnologia sinbiotica.
 Prin vibraţii cu ultrasunete se generează particule de apă încărcate sinbiotic de 

doar 1µm (1/1000 de milimetru!). Acest lucru produce o ceaţă sinbiotică foarte fină care se
distribuie rapid prin aer și toate spaţiile interioare. Prin această ceaţă probioticele și prebioticele 

sunt plasate pe toate suprafeţele din cameră. BIOGO M11 generează aproximativ 1 milion de 
probiotice pe secundă, ceea ce duce la o încărcare a bacteriilor bune în întregul spaţiu după câteva minute.

Prebioticele sporesc apoi dezvoltarea unei microflore bune pe toate suprafeţele.

PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini
100ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 
eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.
Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C1 1x Face Cream 200ml
1x Gel pentru maini 50ml
1x BioGO m11
1x Refill 200ml Bioair
1x Sapun probiotic 100ml
BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu



Face Cream 
Crema probiotica pentru barbati
100ml

Crema probiotica ce adreseaza numeroase probleme ale tenului 
printre care acnee, psoriazis, eczeme, piele uscata, inflamatii, etc.
Formulă unica in lume, bazata pe bacterii probiotice ce se absoarbe 
rapid și dispare practic în piele.

Pentru ce tip de piele este potrivit?
� Normal
� Uleios
� Combinație
� Uscat
� Sensibil Probiocare PLUS

Gel pentru maini 50ml

PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de gel,
îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă menţin mâinile

curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei de infecţii. Înlătură virușii
și alte microorganisme cu efectul său de curăţare Conţine tenside care, la fel ca

săpunurile de mână,descompun grăsimile membranei celulare. De asemenea
conţine probiotice - Bacillus - care digerează proteinele prin producerea de enzime

Această curăţare biologică simulează curăţarea cu săpunul de mână prin mișcarea mâinilor
Doar probioticele sunt lăsate pe mâini Alcoolul este doar pentru uscarea rapidă a mâinilor

procentul mai mic fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini
100ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 
eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.
Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C2 1x Face Cream 200ml
1x Gel pentru maini 50ml
1x Gel de dus 400ml
1x Sapun probiotic 200ml

BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu

SHOWER GEL
Gel probiotic pentru dus

400ml

PROBIOTIC SHOWER GEL este un gel care promoveaza mediul înconjurator, 
curatarea corpului si reducerea riscului de germeni. Produsele probiotice 

ale Conair sunt fabricate pe baza de 100% ingrediente active, naturale 
si sunt imbogatite cu probiotice .Produsele probiotice ale Conair sunt 

antialergice si reduc drastic riscul de alergii si infectii. 



PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini

100ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 

eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.

Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C3 1x BioNano m15
1x carry-on pouch + cablu usb
1x rezerva 30ml ProbaAir 
1x Skin plus 30ml
1x Sapun probiotic 100ml
BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu

BIO NANO
m15
CN-M15 este un aparat revolutionar, ultraportabil, capabil sa disperseze 
compusul probiotic PROBA AIR oriunde v-ati afla, fie acasa la dumnevoastra, 
fie la birou, camera de hotel chiar si in masina.
Controlati incepand de acum microecosistemul din jurul dumnevoastra. 
Bucurati-va de aer curat si un mediu sanatos oriunde v-ati afla.
CN-M15 vine in completarea sistemelor comerciale PROAIR, ca fiind o
varianta pentru uz personal

SKIN PLUS
30ML

Produsul de îngrijire a pielii SKIN PLUS conţine o concentraţie mare de probiotice 
și prebiotice. Probioticele reduc riscul de infecţii și instalează un microbiom 
protector bun pe piele. Prebioticele sprijină și stimulează creșterea și activitatea 
bacteriilor naturale ale pielii bune. În plus, probioticele sunt substanţe de
îndepărtare a murdăriei active, care curăţă pielea la nivel microscopic. 
Acest lucru duce la o curăţare permanentă a pielii și, prin urmare, o piele netedă
și sănătoasă.Scopul principal este de a preveni un microbiom nesanatos al pielii. 
Deoarece SKIN PLUS adaugă activ un număr mare de bacterii bune (probioticele) 
și stimulează creșterea bacteriilor de piele bune existente prin prebiotice, se 
formează și se menţine o microflore foarte stabilă și sănătoasă.
Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și psoriazisul au legătură cu o 
reacţie inflamatorie (inflamaţie) a pielii ca urmare a unei alergii, infecţii sau 
afecţiuni subiacente. Cercetările efectuate în SUA (Carolina de Nord) au arătat
că SKIN PLUS reduce răspunsul inflamator. În special, producţia de IL-1β, IL-8 și 
TNF-α a fost redusă. Acestea sunt substanţe chimice (citokine / chemokine) pe 
care organismul le produce pentru a provoca inflamaţii.
SKIN PLUS include probioticul Bacillus subtilis, care produce foarte activ anumite 
biosurfactante, numite surfactine. Aceste surfactine au un efect antiinflamator 
dovedit. Acest efect antiinflamator asigură mai puţină mâncărime și roșeaţă în 
multe afecţiuni ale pielii.



PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini

200ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 

eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.

Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C4 1x BioNano m15  BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu
1x carry-on pouch + cablu usb
1x rezerva 30ml ProbaAir 
1x Skin plus 30ml
1x Sapun probiotic200ml
1x Gel de dus 400ml   

BIO NANO
m15
CN-M15 este un aparat revolutionar, ultraportabil, capabil sa disperseze 
compusul probiotic PROBA AIR oriunde v-ati afla, fie acasa la dumnevoastra, 
fie la birou, camera de hotel chiar si in masina.
Controlati incepand de acum microecosistemul din jurul dumnevoastra. 
Bucurati-va de aer curat si un mediu sanatos oriunde v-ati afla.
CN-M15 vine in completarea sistemelor comerciale PROAIR, ca fiind o
varianta pentru uz personal

SKIN PLUS
30ML

Produsul de îngrijire a pielii SKIN PLUS conţine o concentraţie mare de probiotice 
și prebiotice. Probioticele reduc riscul de infecţii și instalează un microbiom 
protector bun pe piele. Prebioticele sprijină și stimulează creșterea și activitatea 
bacteriilor naturale ale pielii bune. În plus, probioticele sunt substanţe de
îndepărtare a murdăriei active, care curăţă pielea la nivel microscopic. 
Acest lucru duce la o curăţare permanentă a pielii și, prin urmare, o piele netedă
și sănătoasă.Scopul principal este de a preveni un microbiom nesanatos al pielii. 
Deoarece SKIN PLUS adaugă activ un număr mare de bacterii bune (probioticele) 
și stimulează creșterea bacteriilor de piele bune existente prin prebiotice, se 
formează și se menţine o microflore foarte stabilă și sănătoasă.
Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și psoriazisul au legătură cu o 
reacţie inflamatorie (inflamaţie) a pielii ca urmare a unei alergii, infecţii sau 
afecţiuni subiacente. Cercetările efectuate în SUA (Carolina de Nord) au arătat
că SKIN PLUS reduce răspunsul inflamator. În special, producţia de IL-1β, IL-8 și 
TNF-α a fost redusă. Acestea sunt substanţe chimice (citokine / chemokine) pe 
care organismul le produce pentru a provoca inflamaţii.
SKIN PLUS include probioticul Bacillus subtilis, care produce foarte activ anumite 
biosurfactante, numite surfactine. Aceste surfactine au un efect antiinflamator 
dovedit. Acest efect antiinflamator asigură mai puţină mâncărime și roșeaţă în 
multe afecţiuni ale pielii.

SHOWER GEL
Gel probiotic pentru dus

400ml
PROBIOTIC SHOWER GEL este un gel care promoveaza mediul înconjurator, 

curatarea corpului si reducerea riscului de germeni. Produsele probiotice 
ale Conair sunt fabricate pe baza de 100% ingrediente active, naturale 

si sunt imbogatite cu probiotice .Produsele probiotice ale Conair sunt 
antialergice si reduc drastic riscul de alergii si infectii. 



PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini
200ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 
eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.
Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C5 1x GoodNight - aparat pulverizare  BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu
1x Good Night refill 200ml
1x Biofresh 100ml
1x OFP 1000ml
1x Sapun probiotic200ml
1x PBS 500ml   

GOOD NIGHT
pulverizator + Refill 200ml

Good Night este o abordare revoluționară pentru prevenirea problemelor de alergii datorate 
acarienilor de praf. Printr-o acțiune complet inofensivă și microbiologică, alergenii acarienilor 

de praf sunt neutralizați din toate materialele textile. 
Are un efect rezidual de curățare și dezodorizare, care durează până la 3 zile după utilizare.
Este sigur pentru toate suprafețele lavabile, pielea și îmbrăcămintea. Sigur pentru animale 

de companie. Este biodegradabil, netoxic și neinflamabil pe teste de laborator aprobate de FDA.

BIOFRESH
Solutie probiotica pentru tratarea fructelor si legumelor

BIO FRESH este o solutie 100% organica, imbogatita cu bacterii probtiotice, folosita pentru
curatarea si igienizarea fructelor si legumelor proaspete.

BIO FRESH indeparteaza murdaria organica de pe suprafata fructelor si legumelor si creeaza o
microflora stabila si sigura ce tine la distanta bacteriile daunatoare si agentii patogeni care pot

indauna atat fructelor si legumelor cat si oamenilor, daca sunt ingerate
BIO FRESH ajuta de asemenea si la mentinerea proaspata a fructelor si legumelor tratate pentru

un timp mai indelungat,

PBS - BIO SHIELD
solutie gata de utilizare 500ml + pulverizator

BIO SHIELD este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de pe orice suprafaţă cu care intrăm direct și 
frecvent în contact tactil.
Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă de timp. Aceste enzime 
descompun reziduurile organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de îndepărtat mecanic.

OFP - FLOOR PLUS
SOLUTIE CONCENTRATA PENTRU PARDOSELI 1000ml

FLOOR PLUS este un detergent și degresant organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii

Curăţă și degresează rapid biofilmul, reduce încărcatura microbiană și oferă protecţie de lungă
durată Potrivit pentru utilizare în special în zonele cu trafic pietonal intens , cum ar fi hoteluri,

restaurante, săli de evenimente săli de clasă, gradinite etc



C6 1x BioGO m1
1x BioAir refill 200ml
1x Biofresh 100ml
1x OFP 1000ml
1x PMS 500ml
BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu   

BIOFRESH
Solutie probiotica pentru tratarea fructelor si legumelor

BIO FRESH este o solutie 100% organica, imbogatita cu bacterii probtiotice, folosita pentru
curatarea si igienizarea fructelor si legumelor proaspete.

BIO FRESH indeparteaza murdaria organica de pe suprafata fructelor si legumelor si creeaza o
microflora stabila si sigura ce tine la distanta bacteriile daunatoare si agentii patogeni care pot

indauna atat fructelor si legumelor cat si oamenilor, daca sunt ingerate
BIO FRESH ajuta de asemenea si la mentinerea proaspata a fructelor si legumelor tratate pentru

un timp mai indelungat,

OFP - FLOOR PLUS
SOLUTIE CONCENTRATA PENTRU PARDOSELI 1000ml

FLOOR PLUS este un detergent și degresant organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii

Curăţă și degresează rapid biofilmul, reduce încărcatura microbiană și oferă protecţie de lungă
durată Potrivit pentru utilizare în special în zonele cu trafic pietonal intens , cum ar fi hoteluri,

restaurante, săli de evenimente săli de clasă, gradinite etc

BIO GO M1
+ Refill 200ml BIO AIR

BIO GO este un dispozitiv portabil revolutionar, multifunctional, capabil
sa disperseze sub forma de ceata compusul probiotic extrem de concentrat BIO 
AIR fie ca sunteti acasa, la birou, camera de hotel sau masina. 
Nu toate suprafeţele pot fi tratate suficient prin curăţare periodică. Unele sunt 
foarte inaccesibile (tavane, conducte de aer ...), iar altele nu pot fi curăţate suficient 
de des (covor, perdele, radiatoare ...). Prin urmare, aparatul ultrasonic BIOGO M11 a fost 
dezvoltat pentru a trata permanent toate suprafeţele cu tehnologia sinbiotica.
Prin vibraţii cu ultrasunete se generează particule de apă încărcate sinbiotic de 
doar 1µm (1/1000 de milimetru!). Acest lucru produce o ceaţă sinbiotică foarte fină care se
distribuie rapid prin aer și toate spaţiile interioare. Prin această ceaţă probioticele și prebioticele 
sunt plasate pe toate suprafeţele din cameră. BIOGO M11 generează aproximativ 1 milion de 
probiotice pe secundă, ceea ce duce la o încărcare a bacteriilor bune în întregul spaţiu după câteva minute.
Prebioticele sporesc apoi dezvoltarea unei microflore bune pe toate suprafeţele.

PMS - MULTI SURFACE
solutie gata de utilizare 500ml + pulverizator

BIO SHIELD este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de pe orice suprafaţă cu care intrăm direct și 
frecvent în contact tactil.
Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă de timp. Aceste enzime 
descompun reziduurile organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de îndepărtat mecanic.



Probiocare PLUS
Gel pentru maini 50ml

PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de gel,
îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă menţin mâinile
curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei de infecţii. Înlătură virușii
și alte microorganisme cu efectul său de curăţare Conţine tenside care, la fel ca
săpunurile de mână,descompun grăsimile membranei celulare. De asemenea
conţine probiotice - Bacillus - care digerează proteinele prin producerea de enzime
Această curăţare biologică simulează curăţarea cu săpunul de mână prin mișcarea mâinilor
Doar probioticele sunt lăsate pe mâini Alcoolul este doar pentru uscarea rapidă a mâinilor
procentul mai mic fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini

100ml
PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere 

eficientă de curăţare și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini 
pe termen lung.

Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C7 5x Gel pentru maini 50ml
2x Sapun probiotic 200ml
1x Biofresh 100ml
1x PBS 500ml

BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu   

BIOFRESH
Solutie probiotica pentru tratarea fructelor si legumelor

BIO FRESH este o solutie 100% organica, imbogatita cu bacterii probtiotice, folosita pentru
curatarea si igienizarea fructelor si legumelor proaspete.

BIO FRESH indeparteaza murdaria organica de pe suprafata fructelor si legumelor si creeaza o
microflora stabila si sigura ce tine la distanta bacteriile daunatoare si agentii patogeni care pot

indauna atat fructelor si legumelor cat si oamenilor, daca sunt ingerate
BIO FRESH ajuta de asemenea si la mentinerea proaspata a fructelor si legumelor tratate pentru

un timp mai indelungat,

PBS - BIO SHIELD
solutie gata de utilizare 500ml + pulverizator

BIO SHIELD este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de pe orice suprafaţă cu care intrăm direct și 
frecvent în contact tactil.
Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă de timp. Aceste enzime 
descompun reziduurile organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de îndepărtat mecanic.



Probiocare PLUS
Gel pentru maini 50ml

PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de gel,
îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă menţin mâinile

curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei de infecţii. Înlătură virușii
și alte microorganisme cu efectul său de curăţare Conţine tenside care, la fel ca

săpunurile de mână,descompun grăsimile membranei celulare.PROBIOCARE EXTRA
Sapun pentru fata si maini
200ml

PROBIOCARE EXTRA este un igienizant probiotic, care creează 
o microfloră sănătoasă și stabilă pe mâinile tale. Are o putere  eficientă de curăţare 
și asigură îmbunătăţirea igienei pe mâini  pe termen lung.
Este blând cu pielea și potrivit pentru utilizare frecventă

C8 1x BioGo m1   1x BioNano m15
1x BioAir refill 200ml  1x carry-on pouch + cablu usb 
1x Sapun probiotic 200ml  1x rezerva 30ml ProbaAir
1x Biofresh 100ml  1x OFP 1000ml
2x Gel pentru maini 50ml  1x Gel pentru dus 400ml
1x PBS 500ml   BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu   

BIO NANO
m15

CN-M15 este un aparat revolutionar, ultraportabil, capabil sa disperseze 
compusul probiotic PROBA AIR oriunde v-ati afla, fie acasa la dumnevoastra, 
fie la birou, camera de hotel chiar si in masina.
Controlati incepand de acum microecosistemul din jurul dumnevoastra. 
Bucurati-va de aer curat si un mediu sanatos oriunde v-ati afla.
CN-M15 vine in completarea sistemelor comerciale PROAIR, ca fiind o
varianta pentru uz personal SHOWER GEL

Gel probiotic pentru dus
400ml

PROBIOTIC SHOWER GEL este un gel care promoveaza mediul înconjurator, 
curatarea corpului si reducerea riscului de germeni. Produsele probiotice 

ale Conair sunt fabricate pe baza de 100% ingrediente active, naturale 
si sunt imbogatite cu probiotice .Produsele probiotice ale Conair sunt 

antialergice si reduc drastic riscul de alergii si infectii. 

BIOFRESH
Solutie probiotica pentru tratarea fructelor si legumelor

BIO FRESH este o solutie 100% organica, imbogatita cu bacterii probtiotice, folosita pentru
curatarea si igienizarea fructelor si legumelor proaspete.

BIO FRESH indeparteaza murdaria organica de pe suprafata fructelor si legumelor si creeaza o
microflora stabila si sigura ce tine la distanta bacteriile daunatoare si agentii patogeni care pot

indauna atat fructelor si legumelor cat si oamenilor, daca sunt ingerate
BIO FRESH ajuta de asemenea si la mentinerea proaspata a fructelor si legumelor tratate pentru

un timp mai indelungat,

PBS - BIO SHIELD
solutie gata de utilizare 500ml + pulverizator

BIO SHIELD este o soluţie organică gata de utilizare, îmbogăţită cu bacterii probiotice.
Potrivit pentru curăţarea tuturor tipurilor de contaminare organică de pe orice suprafaţă cu care intrăm direct și 
frecvent în contact tactil.
Efectul produsului se bazează pe probiotice care produc enzime pentru o perioadă lungă de timp. Aceste enzime 
descompun reziduurile organice, care se separă de substrat și le dizolva pentru a fi mai ușor de îndepărtat mecanic.

OFP - FLOOR PLUS
SOLUTIE CONCENTRATA PENTRU PARDOSELI 1000ml

FLOOR PLUS este un detergent și degresant organic , din
gama de produse extrem de versatilă ECOFORCE și este foarte eficient și concentrat, potrivit pentru o gamă largă de aplicaţii

Curăţă și degresează rapid biofilmul, reduce încărcatura microbiană și oferă protecţie de lungă
durată Potrivit pentru utilizare în special în zonele cu trafic pietonal intens , cum ar fi hoteluri,

restaurante, săli de evenimente săli de clasă, gradinite etc

BIO GO M1
+ Refill 200ml BIO AIR

BIO GO este un dispozitiv portabil revolutionar, multifunctional, capabil
sa disperseze sub forma de ceata compusul probiotic extrem de concentrat BIO 
AIR fie ca sunteti acasa, la birou, camera de hotel sau masina. 
Nu toate suprafeţele pot fi tratate suficient prin curăţare periodică. Unele sunt 
foarte inaccesibile (tavane, conducte de aer ...), iar altele nu pot fi curăţate suficient 
de des (covor, perdele, radiatoare ...). Prin urmare, aparatul ultrasonic BIOGO M11 a fost 
dezvoltat pentru a trata permanent toate suprafeţele cu tehnologia sinbiotica.
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Probiocare PLUS
Gel pentru maini 50ml

PROBIOCARE PLUS este un igienizant probiotic a mâinilor sub forma de gel,
îmbogăţit cu probiotice care distrug bacteriile dăunătoare și vă menţin mâinile

curate și protejate, ajutând la reducerea riscul aparitiei de infecţii. Înlătură virușii
și alte microorganisme cu efectul său de curăţare Conţine tenside care, la fel ca

săpunurile de mână,descompun grăsimile membranei celulare. De asemenea
conţine probiotice - Bacillus - care digerează proteinele prin producerea de enzime

Această curăţare biologică simulează curăţarea cu săpunul de mână prin mișcarea mâinilor
Doar probioticele sunt lăsate pe mâini Alcoolul este doar pentru uscarea rapidă a mâinilor

procentul mai mic fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

BIO NANO
m15
CN-M15 este un aparat revolutionar, ultraportabil, capabil sa disperseze 
compusul probiotic PROBA AIR oriunde v-ati afla, fie acasa la dumnevoastra, 
fie la birou, camera de hotel chiar si in masina.
Controlati incepand de acum microecosistemul din jurul dumnevoastra. 
Bucurati-va de aer curat si un mediu sanatos oriunde v-ati afla.
CN-M15 vine in completarea sistemelor comerciale PROAIR, ca fiind o
varianta pentru uz personal

SKIN PLUS
30ML

Produsul de îngrijire a pielii SKIN PLUS conţine o concentraţie mare de probiotice 
și prebiotice. Probioticele reduc riscul de infecţii și instalează un microbiom 
protector bun pe piele. Prebioticele sprijină și stimulează creșterea și activitatea 
bacteriilor naturale ale pielii bune. În plus, probioticele sunt substanţe de
îndepărtare a murdăriei active, care curăţă pielea la nivel microscopic. 
Acest lucru duce la o curăţare permanentă a pielii și, prin urmare, o piele netedă
și sănătoasă.Scopul principal este de a preveni un microbiom nesanatos al pielii. 
Deoarece SKIN PLUS adaugă activ un număr mare de bacterii bune (probioticele) 
și stimulează creșterea bacteriilor de piele bune existente prin prebiotice, se 
formează și se menţine o microflore foarte stabilă și sănătoasă.
Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și psoriazisul au legătură cu o 
reacţie inflamatorie (inflamaţie) a pielii ca urmare a unei alergii, infecţii sau 
afecţiuni subiacente. Cercetările efectuate în SUA (Carolina de Nord) au arătat
că SKIN PLUS reduce răspunsul inflamator. În special, producţia de IL-1β, IL-8 și 
TNF-α a fost redusă. Acestea sunt substanţe chimice (citokine / chemokine) pe 
care organismul le produce pentru a provoca inflamaţii.
SKIN PLUS include probioticul Bacillus subtilis, care produce foarte activ anumite 
biosurfactante, numite surfactine. Aceste surfactine au un efect antiinflamator 
dovedit. Acest efect antiinflamator asigură mai puţină mâncărime și roșeaţă în 
multe afecţiuni ale pielii.

1x BioNano m15
1x carry-on pouch + cablu usb
1x rezerva 30ml ProbaAir 
1x Skin plus 30ml
1x Gel pentru maini 50ml
BONUS 2x Mostre probiotice alese aleatoriu



Curatarea cu probiotice este o adevarata revolutie mondiala în igiena si curatare durabila. 
Este solutia pentru tot felul de probleme care sunt rezultatul anilor de utilizare gresita a 
agentilor de curatare si dezinfectiei chimice. Produsele probiotice (PIP) sunt sigure pentru 
oameni si animale ca niciun altul, benefic pentru mediu (Ecobenefit) si cu performante ridicate. 
Produsele se regasesc cu succes în peste 58 de tari.

Studiile stiintifice confirma din ce în ce mai mult necesitatea si importanta igienei probiotice, 
în special în spitale si în sectorul sanatatii, unde problema bacteriilor multirezistente este 
resimtita cel mai greu, dar mai ales acum, in contextul actual de pandemie, unde curatenia si 
igiena personala a devenit un lucru vital, utilizarea acestor produse poate face diferenta intre
viata si moarte

Natura agresiva a patogenilor poate fi explicata de utilizarea excesiva a antibioticelor, 
dezinfectantilor si biocidelor, fata de actiunea carora acestia nu au facut altceva decât sa se 
apere, ajungând, in ultimele decade, sa fie imuni la actiunea lor.  
Din fericire, nu toate bacteriile sunt periculoase, existând o multitudine de microorganisme 
"prietenoase" care lucreaza pentru sanatatea noastra - probioticele

Orice suprafata contine biofilm. Biofilmul este o acumulare a microorganismelor, unite 
printr-o matrice foarte persistenta a compusilor organici, cum ar fi proteine si exopolizaharidelo.
 Aceasta ofera un mediu ideal pentru ca bacterii nedorite sa prospere. Biofilmul actioneaza ca 
un scut intre aceste bacterii si lumea exterioara. 
 
Ca urmare, curatarea si dezinfectarea nu afecteaza aceste bacterii “ascunse" in biofilm. 
Produsele Prolife Healthcare lucreaza folosind o combinatie de detergenti ecologici, enzime si 
bacterii probiotice pentru a indeparta murdaria de suprafata, neutralizarea biofilmului si, prin 
urmare, reduce riscul de infectie.
 Bacteriile probiotice vor ocupa spatiul de pe suprafata si vor simti si consuma orice sursa de 
hrana(mizerie) disponibile pe acea suprafata.
Compozitia bacteriilor Prolife a fost aleasa in asa masura incat este garantat efectul intr-o plaja 
larga de temperaturi, Ph si umiditate. Prin producerea de enzime in situ, folosirea produselor 
Prolife duce la o curatare profunda la nivel microscopic.

DE CE CURATAREA PROBIOTICA?

AVANTAJELE CURATENIEI PROBIOTICE
- 100% organic / 100% biodegradabil
- Sigur pentru oameni, animale si mediu
- Bacteriile probiotice inlocuiesc agentii patogeni de pe orice suprafata
- Combinatia de prebiotice, probiotice si enzime asigura o protectie de lunga durata 
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