Probiotica
die beschermt

Probiotische
reiniging die beschermt
“Reinigen in de 21e eeuw is meer dan alleen de omgeving properder maken.
De schoonmaak moet vooral ook beschermen.”
Quality First zet zich al meer dan 25 jaar in om de menselijke gezondheid en het algemeen welzijn
te bevorderen. De POLVITA®-schoonmaakproducten bevatten miljarden heilzame bacteriën die
elk hoekje en kantje van een oppervlak innemen, en zo een natuurlijke microﬂora creëren.

Dankzij reiniging
van oppervlakken
met heilzame
Polvita®-bacteriën

ontstaat er een
natuurlijke,
beschermende
microﬂora*

die uw
omgeving
aanzienlijk
properder
maakt

en die het
algemeen
welzijn
bevordert**

*Wetenschappelijk bewezen
**Volgens de Better Life Index van het OECD
oecdbetterlifeindex.org/topics/environment

Quality First
draagt bij aan
uw welzijn in
elke omgeving

Ontdek de kracht van
beschermende probiotica

Dit document is gedrukt op gerecycleerd papier
afkomstig van duurzaam beheerde bossen

Reinig grondig en
bescherm tegelijkertijd!
Doeltreffendheid wetenschappelijk bewezen ...

Genetische identiﬁcatie
door de universiteit van Gent

Werkzaamheid in labo
bewezen door Materia Nova

... veilig in gebruik en ecologisch ...

Werkzaamheid op oppervlakken
getest door het Pasteur-instituut

Gepatenteerde
technologie

… en zonder aanpassingen
aan uw werkwijze!
Uw schoonmaakplannen wijzigen niet, zelfs niet bij
ontsmetting of periodieke reiniging.
Vervang eenvoudigweg

Geen moeite,
zonder
aanpassingen

uw klassieke schoonmaakproducten door PolVita®Risicovrije
producten

Ecocertiﬁcatie
Ecologo lopende

reinigingsmiddelen.

5% van de verkoopinkomsten van PolVita®
gaan naar de Cliniclowns

Meer informatie op
www.quality-first.be

PRODUCTNAAM

VERPAKKING

PolVita® Neutral

Karton 6 x 1L

POLLET-REF.

BARCODE

2290544

05411283224451

PolVita® Indoors

Karton 6 x 1L

2290744

05411283224475

PolVita® Sanitary

Karton 6 x 1L

2290644

05411283224468

PolVita® Air

Karton 6 x 1L

2290944

05411283224499
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