
Utilizând tehnologii de top la nivel mondial pentru curaţarea și stabilizarea incintelor animaliere, 
prin sisteme automatizate și soluţii probiotice complete de curaţare si igienizare



     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.

     CONAIR GROUP prin solutiile sale testate extensiv si validate in unele din cele mai mari ferme 
din Romania , a elaborat un protocol de utilizare a solutiilor lichide prin mijloace tehnice 
proprii, dezvoltate in parteneriat cu centre tehnice din Israel si America, care asigura o igiena 
optima ce acopera in totalitate suprafetele exploatate.  

DE CE CURATAREA PROBIOTICA?

PROTOCOLUL PROBIOTIC 360

     Orice suprafata contine biofilm. Biofilmul este o acumulare a microorganismelor, unite 
printr-o matrice foarte persistenta a compusilor organici, cum ar fi proteine si exopolizaharide.
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.

PROPRIETATI
- clasificat ca nivel 1 de biosecuritate de către ATCC
- De origine naturala, nemodificate genetic (NON GMO) 
- Cercetat si aprobat de catre laboratoare acreditate OECD pe urmatoarele criterii
 OECD 404, OECD 405, OECD 406
- Organisme de natura comestibila (AAFCO)
- Prezumptie calificata de siguranta de catre EFSA
- 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 



Aplicarea protocolului
probiotic 360 in fermele de
bovine

PROBIOTICS for

     Deoarece grajdurile si adaposturile pentru animale sunt adesea puternic contaminate si
au acumulari mari de biofilm, este esential sa se stabileasca si sa se mentina o comunitate
microbiana sanatoasa si stabila in aceste facilitati. Produsele de curatare probiotice Prolife
fac astfel posibila realizarea unei igiene optime, care va duce la animale sanatoase si
automat la imbunatatiri economice si ecologice

     Prin aplicarea si mentinerea conforma a Protocolului Probiotic 360 putem nota 
urmatoarele beneficii: 

     Instalatiile montate intra in custodia cumparatorului dupa semnarea devizului de instalare
si se supun conditiilor mentionate;
Mentenanta pe aparatura este esigurata pe toata durata functionarii in perioada 
contractuala de catre o echipa specializata de tehnicieni;
Aprovizionarea cu solutii este asigurata pe toata durata ciclului;
Se asigura  ghiduri de utilizare si instruire pentru utilizarea conforma a aparatelor si solutiilor
     Cele mentionate mai sus sunt trecute in contract si vin fara costuri suplimentare

- reducerea uzului de antibiotice cu pana la 80%

- conversia imbunatatita a hranei deci si cresterea mai rapida
in greutate

- reducerea mirosurilor neplacute

- cresterea cu pana al 15% in productia de lapte

- o igiena mai buna



BT50 este un agent de curatare spumant, concentrat , biodegradabil, imbogatit cu bacterii
probiotice. Dupa dilutie produsul poate fi aplicat pe toate suprafetele hidrofobe din incintele
animalelor. BT50 are un puternic triplu efect pentru a atinge un nivel optim de igiena:
 - indepartarea la nivel microscopic a impuritatilor de pe toate suprafetele;
 - eliminarea mirosurilor neplacute;
 - introducerea unei microflore sanatoase si sigure

MOD DE UTILIZARE RECOMANDAT
- Halele de crestere - spalare cel putin odata pe an
- Camere de mult - saptamanal cu o pompa de inalta presiune - se lasa 10 minute sa actioneze
dupa care se curata cu apa curata

BT50



     BT100 este un agent de stabilizare a mediului microbiologic, foarte concentrat, biodegradabil,
imbogatit cu bacterii probiotice, destinat nebulizarii. BT100 prelungeste efectul BT50  pe toata 
perioada cresterii, acesta administrandu-se zilnic prin intermediul instalatiilor montate de catre
CONAIR GROUP 

BT100

         BT110 este un agent de curatare activa a copitelor si creeaza o microflora sanatoasa si
protectoare, acoperindu-le cu bacterii probiotice

BT110



     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 
de 55% fiind, prin urmare mult mai blând pentru piele

PROBIOCARE PLUS

     BT120 este un agent de curatare activa a ugerului, ce creeaza o microflora sanatoasa pe
acestam acoperindu-l cu bacterii probiotice
- se pulverizeaza pe uger dupa fiecare mulgere

BT120



     BT200 este o solutie probiotica concentrata, destinata igienizarii instalatiilor de apa de consum
din cadrul incintelor animaliere.
Formarea de biopelicule este principala cauza a blocajelor in cadrul colotanelor de apa, a scaderii
debitului si a formarii de germeni patogeni. BT200 are un efect activ la nivel molecular asupra 
biopeliculelor si asigura ca toate componentele sistemului de dozare sunt si vor ramane curate 
si igienizate.
     BT200 este o solutie neutra, complet inofensiva, ce poate fi aplicata in siguranta in toate 
instalatiile de apa.
Rezista la temperaturi intre 5 si 70 de grade si pH intre 5.5 si 9

BT200
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