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FONTAINAVIE

ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM
Hoe werkt het?
Deze crème regenereert effectief de huid van gezicht en lichaam. Bovendien 
verlicht het irritaties door droogheid, roodheid en keratose te verminderen. Het 
vormt een onvervangbaar rustgevend kompres na de cosmetische behandelingen, 
het ontharen en overmatige blootstelling aan UV-straling. Perfect voor alle 
huidtypes, ook voor droge en gevoelige huid. Geschikt voor alledaags gebruik. 

Waaraan dankt het zijn vermogen om de huid intensief te
vernieuwen?
Het dankt het aan een rijke formule die hydraterende en smerende actieve 
ingrediënten van de huid combineert: bèta-glucaan uit haverkorrels zorgt voor 
zachtheid en flexibiliteit, en ondersteunt de celvernieuwing; colloïdaal zilver 
wordt gekenmerkt door antibacteriële eigenschappen; kokosolie verzacht, voedt 
en beschermt tegen schadelijke externe factoren; esters van hogere vetzuren 
beïnvloeden de juiste werking van cellen.

PERFECT SKIN NOURISHING 
BODY SALT SCRUB
Hoe werkt het?
Het exfolieert effectief dode huidcellen, waardoor de huid stevig, fluweelzacht en zacht aanvoelt. Het hydrateert, 
voedt en regenereert perfect de huid. Bij regelmatig gebruik verbetert het de conditie van de huid, herstelt het de 
juiste hydratatie en stimuleert het de microcirculatie. Het laat een mooie en langdurige geur achter op het lichaam. 

Wat onderscheidt het?
Het bevat kostbare oliën van de hoogste kwaliteit - met avocado-, zonnebloem- en arganolie - evenals mango en sheaboter. 
Dit is een ware rijkdom aan kostbare vitamines voor de huid, onder andere E, C, B, PP, A en K, onverzadigde vetzuren, 
linolzuur en mineralen - kalium, ijzer en koper.

PROBIOTIC 
TOOTHBRUSH CLEANER
Hoe werkt het?
Het voorkomt effectief de proliferatie van bacteriën die tandbederf kunnen 
veroorzaken. Dankzij een innovatieve formule op basis van actieve probiotica 
vermindert het het risico op de groei van ziektekiemen die tandafbraak 
veroorzaken. Aanzienlijk efficiënt (één dosis is voldoende voor zeven dagen) en 
ook geschikt voor kunstgebitten.

Waarom is het de moeite waard om voor  
de tandenborstels te zorgen?
Omdat ze een leefgebied zijn van gezondheidsbedreigende micro-organismen 
die de ruimte in elke badkamer vullen. Alleen uitgebreide bescherming van 
tanden en tandenpoetsbenodigdheden zorgt voor een perfecte mondhygiëne.
Ontdek ons originele logo en zoek het op andere producten - elk is milieuvriendelijk!

Discover our original sign and look 
for it on other products – each one is 

environmentally friendly! 

FONTAINAVIE DENTAL

Met de geur van de PURE 
ROYAL 900 parfums.
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KONJAC SUPERFOOD
Zijn de nieuwe producten voedingssupplementen?
Nee, de lijn NUTRICODE breidt uit met een onderdeel gezonde voeding. Het wordt gelanceerd door producten: Konjac 
Fettuccine, Penne, Spaghetti, Angel Hair and Rice.

Wat is konjac-superfood?
Het is een gezond alternatief voor de traditionele pasta en rijst. Het bevredigt de honger zonder enige wroeging, en dankzij 
de grote hoeveelheid vezels kun je je vol eten en de darmflora verbeteren.

Waarmee moeten we het eten?
We moedigen je aan om te experimenteren met smaken, texturen en toppings om verschillende hoofdgerechten, salades of 
zoete desserts te maken. Rijst en pasta zijn in 2 minuten te bereiden!

Bij welk dieet kun je ze gebruiken?
Bij een koolhydraatarm, fit, keto, paleo of vegetarisch en nog veel meer omdat konjac geen suiker, vet, granen, gluten, sojabonen 
of andere ingrediënten van dierlijke oorsprong bevat. Een portie is slechts 5 calorieën.

Worden ze aanbevolen in het FIT6-programma?
Ja, deelnemers aan het programma kunnen ze op elk moment aan hun dieet toevoegen.

Wat zit er in Konjac One Week Pack?
Het is een megaset dat je  de hele week naar eigen wensen en voorkeuren samenstelt. 
Je kunt kiezen uit alle vijf soorten konjac-producten en elke dag een andere portie 
gezondheid op je bord leggen. Omdat het belangrijkste is om er een gewoonte van te 
maken om goed te eten!

NUTRICODE
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GOEDKOPER
IN SET

VIT-D3 DROPS
Hoe werkt het?
Vitamine D3 in het preparaat wordt verkregen uit de hoogste kwaliteit grondstoffen: algen die in Europa worden gekweekt. 
Helpt bij de juiste werking van spieren en het immuunsysteem, evenals bij de opname van calcium en fosfor; ondersteunt het 
behoud van gezonde tanden en botten, evenals het juiste calciumgehalte in het bloed.

Waarom is suppletie met vitamine D zo belangrijk?
Geschat wordt dat ongeveer 80% van de vitamine D van het lichaam die de immuniteit verhoogt, wordt geproduceerd door 
huidsynthese onder invloed van zonlicht. De doeltreffendheid ervan hangt af van vele factoren, waaronder breedtegraad, 
troebelheid, luchtverontreinigingsniveau, leeftijd of huidskleur. Om een geschikte dosis van de zogenaamde zonnevitamine 
te geven, ongeacht de weersomstandigheden of individuele kenmerken, beveelt het National Food and Nutrition Institute 
daarom het hele jaar door suppletie aan voor zowel kinderen als volwassenen.

Welke dosis moeten zwangere vrouwen nemen?
Tijdens de zwangerschap wordt aanbevolen de vitamine D-concentratie in het bloed te testen en individueel een dosis door 
de arts te kiezen, maar als dit niet mogelijk is, moet de dosis 2000 IE per dag zijn gedurende de gehele zwangerschap en 
lactatieperiode.

¹ Walicka M., Jasik A., Paczyńska M., Wąsowski M., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska M., Niedobór witaminy D – problem społeczny, „Postępy Nauk
Medycznych” 2019, volume XXXII, no. 1, p. 14-22.

NUTRICODE
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VIT-C POWDER
Hoe werkt het?
Het lost perfect op en creëert een drank die gunstig is voor de 
menselijke gezondheid. Vitamine C helpt om de goede werking 
van het zenuwstelsel en het immuunsysteem te behouden. 
Bovendien draagt het bij tot het in stand houden van het juiste 
energiemetabolisme en het verminderen van vermoeidheid en 
vermoeidheid. Bovendien ondersteunt het de aanmaak van 
collageen om de juiste te garanderen werking van bloedvaten, 
botten, kraakbeen, huid, tandvlees en tanden. Het helpt ook om 
de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress en verhoogt ook 
de opname van ijzer.

Extreem efficiënt - gaat 500 dagen mee!

Richtlijnen van het National Food  
and Nutrition Institute betreffende 
voedingssuppletie met vitamine D

leeftijd

1-10

11-75

75+ 2000-4000

800-2000

600-1000

aanbevolen dosis (IE)
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IMMUNE-UP ELIXIR
Hoe werkt het?
Het ondersteunt het lichaam volledig tijdens de periode van 
verhoogde kans influentie.

Wat zit erin?
Het bevat tijm en Echinacea purpurea die een goede werking van 
het immuunsysteem ondersteunen; gember, gewaardeerd om zijn 
gunstige effect op de verbetering van de vitaliteit, ondersteunt de 
luchtwegfuncties; vitamine c en zink helpen om uw immuniteit te 
versterken; eenzaadjes meidoorn ondersteunt uw bloedsomloop.

Waarom is Echinacea purpurea zo populair 
geworden?
Het dankt zijn effectiviteit aan een multi-track-actie: het activeert 
fagocytose en stimuleert fibroblasten, verhoogt de activiteit van 
het ademhalingssysteem en de mobiliteit van leukocyten, wat op 
zijn beurt de afgifte van antivirale stoffen stimuleert. Daarom is 
het extract van deze plant een uitstekend middel om de werking 
van het immuunsysteem te stimuleren en de weerstand van het 
lichaam tegen infecties te verhogen. Het wordt aanbevolen voor de 
behandeling van ontstekingen in de mondholte, tandvlees, keel en 
bovenste luchtwegen.

¹ Baj T., Immunologiczne właściwości jeżówki purpurowej, „Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” 2010, no. 41 (19e), p. 23-24.

² Sarwa J. A., Wielka Encyklopedia roślin leczniczych – występowanie, zawartość, działanie i zastosowanie 1726 roślin, Sandomierz 2013, p. 654-655.

NUTRICODE

SILVER PRO 
ADVANCED FORMULA
Hoe werkt het?
Het gebruik van colloïdaal zilver voor medische doeleinden dateert uit 
het begin van de 19e en 20e eeuw. Vanwege zijn bacteriedodende, 
antivirale en schimmelwerende eigenschappen, werd het voornamelijk 
gebruikt om ziekten te genezen die door micro-organismen werden 
veroorzaakt.

Wat zit erin?
Het bevat kostbaar colloïdaal zilver en natuurlijke eucalyptusolie. 
Bevat geen alcohol, fluor of kleurstoffen.
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PERFUME

WOODY WITH A CITRUS NOTE

TYPE: 
monumentaal, maar helder 
GEURNOTEN:
Topnoten: engelwortel, saffraan, limo-
en, galbanum, limoenschil, mandarijn
Hartnoten: jasmijn, heliotropium, mirre, 
wortel, iris
Basisnoten: sandelhout, vanille, labda-
num, eikenmos, leer, Haïtiaanse vetiver, 
musk

PURE ROYAL GOLDEN EDITION
Wat onderscheidt deze lijn?
De fijnste geuren vormen een originele compositie met een unieke duurzaamheid, verpakt in een verfijnde flacon.

Wat kenmerkt de PURE ROYAL 500?
De rijke structuur van PURE ROYAL 500-parfums, schijnbaar heterogeen en contrasterend, creëert een verrassend 
samenhangende geschiedenis. Het begint met frisse en heldere tonen van citrusvruchten en galbanum, vergezeld van 
kenmerkende engelwortel en saffraan. Dit wordt gevolgd door het hart en de ziel van deze geur - bloemboeket met 
een vleugje mirre. Eindelijk bereikt het zijn definitieve karakter en onthult zijn ware majesteit die het waardeert dankzij 
organische houttinten.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW
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PERFUME
PURE ROYAL
Wat kenmerkt nieuwe unisex-geuren?
913 zit vol met heldere bloemige tonen, terwijl kokos en vanille voor een aangename warmte zorgen. 914 is een parfum 
gevuld met sprankelende akkoorden, die een verfrissende aura creëren met een vleugje heerlijke zoetheid. 915 is een zoete 
en sappige geur, maar niet misselijk, integendeel - heel licht en charmant etherisch. 916 vormt een mysterieus en intrigerend 
parfum, waarvan de verleidelijke chypre-aard wordt gecontrasteerd door een mooie, onschuldige peer. 917 is een verrassende 
combinatie, waarvan het serieuze karakter in contrast staat met het stralende accent van sappige sinaasappel en zoete 
mandarijn. 918 geeft u het gevoel van een zonnige dag op een open plek in het bos, vergezeld van een fris, houtachtig aroma. 
919 is een waardige en uniek expressieve geurcombinatie, verlicht met de tonen van citrus, jasmijn en witte thee. 920 verrast 
met een juxtapositie van bloemige en oriëntaalse tonen, en betovert met ongrijpbaarheid en betovert met zijn wilde natuur. 
921 is een geurige dosis energie, gevuld met de tonen van oogverblindende bloemen en vers fruit. 922 is een intrigerend 
parfum, omdat het niet voor de hand ligt - bloemig aan de ene kant en oogverblindend met de diepte van oosterse akkoorden 
aan de andere kant. 923 is een charmante geur, die betovert met poederachtige tonen en je ontwapent met de zoetheid die 
kenmerkend is voor de fijnproeversfamilie. 924 is een geur die ideaal is voor dagelijks gebruik, met een hele reeks bloemige 
tonen die het een open en vriendelijk karakter geven. 925 is een moderne chypre geurcompositie, perfect geschikt voor een 
zakelijke sfeer vol klasse. 926 is het perfecte parfum voor emotioneel volwassen en ordelijke mensen, vanwege zijn uniek 
vastberaden karakter. 927 is een volwassen en onvermurwbare geur - bedoeld voor diegenen die stevig met de voeten op 
de grond staan en niet bang zijn voor nieuwe uitdagingen. 928 is een parfum dat verbaast met de geur van bramenstruik 
en je meeneemt op een aromatische reis naar een frisse en charmante tuin. 929 is een warm en vreugdevol parfum, net 
als een zorgeloze hete zomerdag - het verleidt en roept de mooiste herinneringen op. 930 is een buitengewoon smakelijke 
vertegenwoordiger van de gourmandfamilie, terwijl hij tegelijkertijd een beetje droog is door oriëntaalse tonen. 931 is een 
ontembare geurcompositie die oerinstincten en de wilde kracht van de natuur oproept. 932 omhult je in een betoverend 
aroma, dat zorgt voor volledige onderdompeling en afleidt van de dagelijkse beslommeringen.

Wat kenmerkt de geur van nieuwe homme fragrance?
840 is een heldere geur gevuld met de aroma’s 
van sinaasappel, mandarijn en grapefruit, 
met de tonen van charmante 
en complexe Oriënt.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW

PERFUME
PURE
Wat kenmerkt nieuwe For Her geuren?
716 is een heerlijk bloemig-fruitig parfum dat een zoet gemak oproept, met de geur van bramen en zwarte bessen.  
717 is een echt uitdagende compositie die aantrekt met verse bloemen, die in contrast staan met drie soorten roofzuchtige 
muskus.

Wat kenmerkt nieuwe For Him geuren?
718 is een uitzonderlijk dynamische combinatie van citrus en houtachtige tonen, die met hun originaliteit een unieke 
uitstraling geven. 719 is een transparante compositie die verrast met kruidige tonen en de aandacht trekt, die je niet 
laat vergeten. 720 is een uniek smakelijke geur, waarin de gourmand-tonen koket contrasteren met een snufje kruiden.  
721 kenmerkt zich door een open karakter dat voor een positieve stemming zorgt en je een uitzonderlijk vertrouwen 
geeft.

INTENSE | PHEROMONE
Welke nieuwe geur verschijnt in deze lijnen?
Zowel de INTENSE- als de PHEROMONE-collecties zijn verrijkt met een damesgeur 489 - futuristisch, excentriek, met een 
oriëntaals tintje.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW
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GOLD 
REGENESIS
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SHIMMERING BODY 
OIL 
How does it work?
Thanks to gold particles it beautifully underlines the skin tone. It 
makes it look more radiant, silky-soft and long-lasting moisturised. 
It contains a valuable cocktail of oils rich in vitamins, phytosterols 
and unsaturated fatty acids. Grapeseed oil smooths, regenerates 
and nourishes the skin and, thanks to containing vitamin E, it 
slows down its ageing processes. Sweet almond oil improves its 
flexibility, preventing the occurrence of stretch marks. Sunflower 
oil strengthens the lipid barrier and shows normalising properties. 
This product is quickly absorbed by the skin without leaving a fat 
residue on it. Perfect for each skin type.

HELLO HONEY 
MANUKA

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW

Why manuka honey is said to be the healthiest honey in the world?
It is a true richness of vitamins, minerals, sugars and flavonoids that benefit both an organism and skin – moisturizing, smoothing, 
soothing and revitalizing it.

What makes it stand out?
It is unique not only due to its properties but also due to the manner of obtaining it. This precious component is found in the 
nectar and pollen of flowers of tea trees growing solely in New Zealand.

NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB
How does it work?
It’s a honey dose of vitamins and oils for the skin lacking 
radiance. It cleanses, brightens and rejuvenates the skin. 
Thanks to vitamin E and soya as well as sunflower oil it has 
anti-ageing properties. It contains almond oil preventing 
the occurrence of stretch marks and shea butter which 
perfectly regenerates the damaged epidermis and protects 
it against harmful external factors.

NATURAL BODY 
PUDDING
How does it work?
It moisturizes and makes the skin more flexible, restoring 
its young look. It contains avocado oil that improves skin’s 
tightness, lychee, coconut oil and caffeine, slowing down 
the skin ageing processes as well as regenerating-lubricating 
shea butter. Thanks to allantoin and panthenol it softens 
and soothes irritations, speeding up its regeneration.

INGREDIENTS 
OF NATURAL ORIGIN

99%

INGREDIENTS 
OF NATURAL ORIGIN

96%

ANTI-AGEING 
FACE SCRUB 
Hoe werkt het?
Het reinigt en verfrist de huid effectief, waardoor deze gladder en 
subtiel helderder wordt. Dankzij korundkristallen exfolieert het 
grondig de eeltige opperhuid en zorgt het voor het effect van 
cosmetische microdermabrasie. Zoethout egaliseert de huidtint 
prachtig en heeft antioxiderende eigenschappen, waardoor het 
verouderingsproces wordt vertraagd. Panthenol en allantoïne 
verzachten irritaties en versnellen de regeneratie van de huid. 
Glycerine maakt de huid een stuk soepeler en gehydrateerd
beschermen tegen vochtverlies. Dit product bereidt de huid 
perfect voor op het aanbrengen van volgende cosmetica. 
Aanbevolen voor elk huidtype, vooral voor de droge en rijpere 
huid.

INGREDIËNTEN 
VAN NATUURLIJKE 

OORSPRONG

95%
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PERFUMED 
COSMETICS
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PERFUMED BODY SPRAY
How does it work?
It leaves a captivating scent on the skin that lasts for a long time. It is perfect as an alternative to perfumes or a cosmetic 
intensifying their aroma.

Which fragrances are available?
Unisex PURE ROYAL 900, 910 and 913; women’s PURE ROYAL 366 and 809 as well as men’s PURE ROYAL 199.

PERFUMED BODY MIST 
How does a new mist scent?
Like the floral perfume PURE 489.

BEAUTY 
COSMETICS

NEW FORMULAS
Voor welke beauty cosmetics zijn er nieuwe for-
mule-versies beschikbaar? Hoe werken ze?

Enzymatic Facial Peel reinigt en verzacht de huid waardoor deze ver-
frist en stralend wordt. Het bevat ananasextract dat rijk is aan bromelia 
- een enzym dat dode huidcellen ex folieert en de huidskleur egaliseert. 
Aloë en allantoïne hebben regenererende en kalmerende eigenschap-
pen, terwijl glycerine zorgt voor een goede hydratatie van de huid.

Rich Revitalizing Facial Mask met een romige textuur voor een gladde, 
soepele huid, een gezonde glans en een frisse uitstraling. Bevat aloë vera, 
hyaluronzuur en glycerine, die zorgen voor langdurige hydratatie en ver-
tragen het verouderingsproces. Bosbes en extracten van zwarte bessen 
verstevigen de huid en zorgen voor een goede elasticiteit. Avocado-olie 
en shea boter voedt de huid en versterkt de hydrolipidenlaag, waardoor 
overmatig vochtverlies wordt voorkomen.

Nourishing Hand Cream verbetert zichtbaar de conditie van je handen 
dankzij de rijke formule. Deze synergetische combinatie van ureum en 
glycerine zorgt voor een langdurige en intense hydratatie van de huid. 
Panthenol en allantoïne verzachten de droge huid van je handen terwijl 
de zoete amandelolie en shea boter zorgen voor een heerlijke voeden-
de, regenererende en oliën eigenschappen. De crème is gemakkelijk 
aan te brengen en laat een delicate beschermfilm achter op je huid om 
uitdroging te voorkomen.

Ideaal voor elk 
huidtype, vooral 

de droge en 
vochtarme huid.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW
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AURILE
SWEETS
Wat voor soort chocolaatjes zijn er in 
het aanbod?
Pralines met een hoog cacaogehalte - melkachtig 40% 
en 3 puur: 54%, 74% en 99%.

Met behulp van wat zijn er drie gezoet?
Door Stevia waardoor ze een heerlijke smaak krijgen. 
Het is een uitzonderlijke plant - het extract dat uit 
de bladeren wordt verkregen, is ongeveer 300 keer 
zoeter dan tafelsuiker. De glycemische index bedraagt 
nul en het levert geen calorieën op, waardoor het 
een perfect voedingssupplement is voor mensen die 
om hun gezondheid en figuur geven.

Worden ze aanbevolen in het FIT6-
programma?
Ja, de deelnemers aan het programma kunnen 
vanaf het begin 74% en 99% pure chocolade aan 
hun dieet toevoegen.

Welke noten verschenen in het aanbod?
Amandelen in melk, pure en witte chocolade.

Waarom wordt de amandel de King of Nuts genoemd?
Het dankt zijn titel aan de rijkdom aan voedingswaarden, b.v. kalium, magnesium, vezels, onverzadigde vetzuren, vitamine 
B2 en E. Zijn delicate smaak maakt het aantrekkelijk voor bijna iedereen die het probeert.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW

PURE HOME

SMART & CLEAN

Welke PURE HOME-producten zijn nieuw
geurversies beschikbaar?
Deze keer domineert PURE 489 - je vindt het in Fragrance Home Ritu-
al, Air Freshener en Wardrobe Fragrance.

Voor welke producten zijn er nieuwe formule-
-versies beschikbaar? Hoe werken ze?

Glass Cleaning Wipes met toegevoegde alcohol zorgen voor een per-
fecte reiniging van ramen, spiegels, glazen en andere glasoppervlakken, 
zonder strepen of watervlekken.

Multi-Purpose Cleaning Wipes worden gekenmerkt door een unieke 
formule met fruitazijn en dit stelt hen in staat om effectief vuil en vet 
te verwijderen van verschillende soorten oppervlakken, bijv. kunststof, 
glas, metaal en hout. Deze doekjes laten geen strepen achter.

Bathroom Cleaning Wipes verwijderen gemakkelijk alle soorten wa-
tervlekken en aanslag afkomstig van bad, wastafel, douchecabine, tegels of 
toilet. Door de antibacteriële eigenschappen zorgen ze voor hygiënische 
reinheid.

Furniture Cleaning Wipes verwijderen door hun speciale formule ver-
rijkt met was niet alleen effectief vuil en stof, maar geven de gereinigde 
oppervlakken ook een stralende glans zonder strepen.

Leather Conditioner laat autobekleding, meubels, kleding en accesso-
ires er weer als nieuw uitzien. Het bevat carnaubawas, honingextract 
en siliconenemulsie met avocado-olie, die zorgt voor glans en gladheid, 
hun kleur verbetert en ze waterafstotend maakt. Bedoeld voor nerfleer 
en synthetisch leer. Niet gebruiken op ruw leer, velours en nubuck.

Ze zorgen voor 
een langdurig frisse 

en aangename
geur.

NEW PRODUCTS IN CATALOGUE NO. 33 | GOOD TO KNOW
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ECO PRODUCTS
Wat onderscheidt probiotische schoonmaakproducten?
De positieve invloed van probiotica op het menselijk lichaam is al jaren bekend. Hun gunstige eigenschappen passen 
perfect in de zich voortdurend ontwikkelende ecotrend. Om een unieke lijn schoonmaakproducten te creëren, hebben 
we daarom maar liefst 100% actieve probiotica gebruikt, die op microscopisch niveau reinigen, om de verwijdering van 
schadelijke pathogenen en bacteriën van oppervlakken mogelijk te maken. Ze zorgen niet alleen voor het huis en creëren 
een gezondheidsvriendelijk microklimaat, maar ook voor de huid, de gezondheid en het milieu.

Welke nieuwe producten verschijnen er in 
deze lijn? Hoe werken ze?

Probiotic Multi-Purpose Cleaner zorgt voor een effectieve en 
langdurige verwijdering van alle vuil en onaangename geuren 
van alle soorten afwasbare oppervlakken, onder andere: kerami-
sch glazuur, vloeren, keukentafels, wanden en sanitair. Dankzij de 
innovatieve formule op basis van actieve probiotica reinigt het 
op microscopisch niveau, waardoor het risico op ziekteverwek-
kers en bacteriën wordt verminderd.

Probiotic Washing-Up Liquid ontvet de vaat perfect, is zacht 
voor de huid en dankzij de innovatieve formule op basis van ac-
tieve probiotica vermindert het aanzienlijk het risico van verme-
nigvuldiging van voedselbacteriën en ziekteverwekkers. Boven-
dien houdt het de hydraulische componenten schoon en.

Probiotic Laundry Liquid dankzij de geconcentreerde formule 
wast het effectief witte en gekleurde kleding en laat het een he-
erlijke geur achter. Dankzij de innovatieve formule op basis van 
actieve, heilzame bacteriën vermindert het het aantal ziektever-
wekkers dat op stoffen voorkomt, zelfs na het wassen. Het is 
voldoende voor 50 wasbeurten!

Probiotic Floor Cleaner verwijdert verontreinigingen en slechte 
bacterieculturen van de gereinigde oppervlakken en elimineert 
ook lange tijd onaangename geuren. Dankzij de innovatieve for-
mule op basis van actieve probiotica reinigt het op microscopi-
sch niveau, waardoor het risico op ziekteverwekkers en bacte-
riën wordt verminderd.

Probiotic Hand Gel reinigt uw handen grondig zonder het ge-
bruik van water, perfect hydraterende ze. Dankzij een innovatie-
ve formule op basis van actieve probiotica, het vermindert het 
risico op de replicatie van bacteriën en pathogenen en stimule-
ert de huid natuurlijke microflora.
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