KATALOG PRODUKTÓW

Ogród Marzeń

Marka Floravin
Ogród Marzeń jest miejscem do którego chce się wracać.
To magiczny skrawek ziemi, który odpowiednio pielęgnowany napawa radością i chęcią życia – taki własny kawałek
raju. Kolorowe kwiaty i wonne zioła,
dorodneInnbio?
owoce
Dlaczego
i warzywa oraz zadbany trawnik są celem każdego
pasjonata pięknego ogrodu. Gama produktów Floravin
pozwoli świadomie zadbać o to, aby nasze własne
W porównaniu
natomiast dnia
do np.zachwycało
Biohumusów niezwykłymi
królestwo
natury każdego
produkty Innbio zawierają ok. 10 razy więcej
barwami,
zapachami
oraz
harmonią.np.:
naturalnych
substancji
pokarmowych,
ok. 3% organicznego i naturalnego azotu,

ok. 5%
naturalnego
potasu,
Składniki
nawozu:
zawartość
substancji organicznej –
ok. 60% substancji organicznej.
min 40%; azot całkowity (N) – min 6%; fosfor w przeliczeniu
na P2O5 – min 7%; potas w przeliczeniu na K2O – min 3,5%.

Floravin Ogród Marzeń to
seria plynnych
nawozów
Pochodzenia
roślinnego
oragniczno-mineralnych z izastosowaniem
do trawników,
bez chemii –
oznacza, domowych,
że jest bezpieczny
warzyw i owoców oraz do co
kwiatów
dla dzieci i zwierząt oraz wegański.
balkonowych i ozdobnych.

Produkty
Floravin

Gama nawozów organiczno-mineralnych
uzyskiwanych w procesie produkcji
drożdży piekarskich

Produkty
Innbio

Nawóz ekologiczny

i wyprodukowany
w Polsce.
Wyprodukowano
w Polsce

Pozytywnie wpływa na wzrost

i wysokośćwpływa
plonów. na wzrost
Pozytywnie
Stymuluje
rozwój roślin.
i wysokość
plonów

Zawiera pożyteczne
mikroorganizmy,
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Floravin - Warzywa i Owoce

Dorodne i zdrowe warzywa, uprawiane bez środków chemicznych.
Nawóz organiczny do ziół i warzyw.
Dorodne i zdrowe warzywa i owoce.
Wszystkie składniki są pochodzenia roślinnego, 100% naturalne.

Pozytywnie wpływa
Pozytywnie
wpływa
na wzrost
na wzrost
i wysokość
plonów.
i wysokość plonów

Wzmacnia
Wzmacnia
system
system
korzeniowy
korzeniowy
i stymuluje
i stymuluje
rozwój
rośliny.
rozwój rośliny

Przeznaczony

Przeznaczony
do
do odżywienia
odżywienia
roślin.roślin

*
Składniki
nawozu:
Składniki
nawozu
:
Zawartość
azotu
całkowitego
(m/m)
zawartość substancji organicznej (N)..........................................................................min. 6,0%
min. 60%

azot całkowity (N) pochodzenia organicznego

min. 3%

potas całkowity w przeliczeniu na K2 O (K) rozpuszczalny w wodzie

min. 5%

Zawartość fosforu, w przeliczeniu na P2O5......................................................min. 7,0% (m/m)

Zawartość
potasu w przeliczeniu na K2O.........................................................min. 3,5% (m/m)
pożyteczne
mikroorganizmy
* Ze względu na naturalne pochodzenie produktu zawartość składników pokarmowych może różnić się od podanych.

Zawartość substancji organicznej..............................................................................min. 40% (s.m.)
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Floravin
Naturalny
ogród
warzywa
Warzywa i Owoce
Gama nawozów
organiczno-mineralnych
Dorodne
i zdrowe
warzywa bez chemii
uzyskiwanych w procesie produkcji
drożdży piekarskich

Zastosowanie:
Zastosowanie:
Do ziół tj. bazylia, natka, majeranek,
Do ziół tj. bazylia, natka, majeranek
rozmaryn, koperek, szczypiorek, inne.
szczypiorek i innych.
Dorozmaryn,
wszystkichkoperek,
warzyw uprawianych
Do
wszystkich
warzyw
uprawianych
w ogrodzie tj. sałaty, rzodkiewki,
w ogrodzie:
sałaty,
rzodkiewki, buraki,
pomidory,
ogórki,
marchewki,
pomidory,
marchewki i inne.
pietruszki,
por, ogórki,
seler, inne.

Owoce: truskawki, jeżyny, porzeczki,
a także jabłoni, grusz, winorośli itd.

Dostępne pojemności:
1 l butelka
Dostępne opakowania:
40 ml ampułka

butelka 1L, w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk,
na palecie 600
sztuk
Opakowania
zbiorcze:

12 butelek 1 l w kartonie
stosowania:
40 Sposób
ampułek w
display-u
Owoce -display
3 zakrętki
w kartonie:
2 szt.(45ml) na 1L wody

Warzywa - 2 zakrętki (30ml) na 1L wody
Ampułka - wygodna, wprost do zastosowania
do doniczki z ziołami czy warzywami
takimi jak pomidorki koktajlowe lub inne.
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Innbio. Naturalny trawnik

Floravin - Trawnik

Piękny i zdrowy trawnik bez chemii.
Nawóz organiczny do trawników.
Piękny
i zdrowy trawnik.
Wszystkie składniki są pochodzenia roślinnego, 100% naturalne.

H2O
O2

Przeznaczony
Przeznaczony
do
do
utrzymywania
trawników
utrzymania
trawników
w
kondycji.
w dobrej
dobrej kondycji

Wzmacnia
Wzmacnia
system
system
korzeniowy
i stymuluje
korzeniowy
i stymuluje
wzrost
wzrostmurawy.
murawy

Poprawia
Poprawia
napowietrzenie
podłoża poprzez
napowietrzenie
tworzenie
kanalików
podłoża poprzez
powietrzno-wodnych.
tworzenie
kanalików
powietrzno-wodnych

Daje efekt
Daje
efekt
soczyście
zielonej murawy.
soczysto-zielonej
trawy

Składniki
nawozu*:
Składniki nawozu:
zawartość
organicznej (N)..........................................................................min.
min.
55%(m/m)
Zawartośćsubstancji
azotu całkowitego
6,0%
azot całkowity (N) pochodzenia organicznego

min. 2,6%

Zawartość
fosforu,
w przeliczeniu
(K)P2O.........................................................min.
rozpuszczalny w wodzie
min.7,0%
4,4% (m/m)
potas
całkowity
w przeliczeniu
na K2 O na
pożyteczne mikroorganizmy

Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O.........................................................min. 3,5% (m/m)

* Ze względu na naturalne pochodzenie produktu zawartość składników pokarmowych może różnić się od podanych.

Zawartość substancji organicznej..............................................................................min. 40% (s.m.)

Zastosowanie:
Do trawników nowozakładanych
iZastosowanie:
do trawników założonych.

Do trawników nowo zakładanych
i do trawników założonych
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Naturalny
Floravin
trawnik

Trawnik

Piękny, zdrowy i soczyście zielony
trawnik bez chemii

Gama nawozów organiczno-mineralnych
uzyskiwanych w procesie produkcji
drożdży piekarskich

Dostępne pojemności:
1 l butelka
Dostępne
opakowania:
2 l kanister ze spryskiwaczem

Butelka
trawnik założony
500 m2 co 6-7 tygodni
i nowozakładany 300 m2.

butelka 1L, w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk,
na
palecie 600
sztuk
Opakowania
zbiorcze:
12 butelek 1 l w kartonie

Sposób stosowania:
Zawartość butelki wlać do opryskiwacza i rozcieńczyć
wodą w stosunku 1 (nawóz ) : 3 (woda)
Przed założeniem
trawnika – 1L butelka na 300m2
Kanister
założonego
na 1000 m trawnika
powierzchni
przeznaczonej
pod trawnik
co 6-7 tygodni
Na trawniku
użytkowanym
–
1L butelka na 300m2
i 600 m dla nowozakładanego
powierzchni wiosną. 1L butelka na 500m2 powierzchni
w trakcie wegetacji oraz jesienią
2

2
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Floravin - Kwiaty domowe, balkonowe i rośliny ozdobne

Piękne, kwitnące i zielone kwiaty domowe hodowane bez środków chemicznych.
Nawóz organiczny do kwiatów domowych, kwitnących i zielonych.
Piękne, kwitnące
i zielone
kwiatyroślinnego,
domowe.100% naturalne.
Wszystkie
składniki są
pochodzenia

Przeznaczony

Przeznczony do
do odżywienia
odżywiania
roślin
domowych.
roślin ozdobnych

Zapewnia
Zapewnia
zdrowe
liście
zdrowe liście
i piękne kwiaty.
i piękne kwiaty

Przeznaczony do nawożenia
Przeznaczony do nawożenia
wszystkich
roślin domowych
wszystkich roślin
i balkonowych.
domowych i balkonowych

*
Składniki
nawozu
:
Składniki
nawozu:
Zawartość
azotuorganicznej
całkowitego (N)..........................................................................min.min.
6,0%
(m/m)
zawartość
substancji
55%

azot całkowity (N) pochodzenia organicznego

min. 2,4%

potas całkowity w przeliczeniu na K2 O (K) rozpuszczalny w wodzie

min. 3,5%

Zawartość fosforu, w przeliczeniu na P2O.........................................................min. 7,0% (m/m)

pożyteczne
mikroorganizmy
Zawartość
potasu w przeliczeniu na K2O.........................................................min. 3,5% (m/m)
* Ze względu na naturalne pochodzenie produktu zawartość składników pokarmowych może różnić się od podanych.

Zawartość substancji organicznej..............................................................................min. 40% (s.m.)

Floravin
inn

Kwiaty domowe,
Kwiaty
domowe
i rośliny
ibalkonowe
balkonowe
ozdobne
Piękne,
kwitnące i zielone
domowe kwiaty bez chemii
Gama nawozów organiczno-mineralnych
uzyskiwanych w procesie produkcji
drożdży piekarskich

Zastosowanie:
Pokojowe
rośliny kwitnące:
Zastosowanie:
storczyki,
anturia,
begonie,
azalie,
Pokojowe
rośliny
kwitnące:
skrzydłokwiaty,
inne. begonie, azalie.
storczyki, anturie,
Rośliny
zielone
uprawiane
w donicach:
Rośliny
ozdobne
uprawiane
w donicach:
juki,palmy,
palmy, draceny,fikusy,
inne.
fikusy, draceny.
Rośliny balkonowe i tarasowe:
Rośliny balkonowe i tarasowe:
pelargonie, surfinie, petunie, fuksje,
fuksje, petunie, pelargonie, surfinie.
róże, inne.

Dostępne
opakowania:
Dostępne
pojemności:
butelka 1L, w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk,
1 l butelka
40 ml
naampułka
palecie 600 sztuk
Opakowania
zbiorcze:
Sposób stosowania:
12 butelek
1
l
w
kartonie – 1 zakrętka (15ml) na 1L wody
Rośliny doniczkowe
40 ampułek w display-u
Rośliny balkonowe – 1 zakrętka (15ml) na 1L wody
w kartonie: display 2 szt.

w czasie intensywnego wzrostu 2 zakrętki nawozu
Ampułka - wygodna,
(30ml) na 1L wody
wprost do zastosowania
do doniczki.
Rośliny rabatowe, róże - 2 zakrętki
nawozu (30ml)
na 1L wody
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Kontakt

Kontakt
SPECJALISTYCZNE NAWOZY ORGANICZNE
DLA HOBBYSTÓW

Karolina Szcześniak
Przedstawiciel Handlowy
tel.: +48 692 390 348
e-mail: k.szczesniak.ext@lesaffre.com
Krzysztof Sarnicki
Produkty Organiczne
tel.: +48 662 233 255
e-mail: k.sarnicki@lesaffre.com

Produkty
Floravin

Gama nawozów organiczno-mineralnych
uzyskiwanych w procesie produkcji
drożdży piekarskich
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ:

WWW.LESAFFRE.PL

