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Informacje 
 Ulepszona odżywka do róż Chrysal pozwalająca maksymalnie 

zachowad świeżości kwiatów. Odpowiednia do każdej odmiany 
róż. 

 Dostarcza wszystkie składniki odżywcze niezbędne do pełnego 
rozwoju róż. 

 Zwiększa żywotnośd róż ciętych o 60% w porównaniu do 
kwiatów trzymanych w samej wodzie. 

 Produkt dostępny w saszetkach pozwalających uzyskad 0,5l i 1 l 
roztworu. 

 
Efekty stosowania 
 Poprawia otwieranie się pąków oraz kolor i wielkośd kwiatów. 
 Utrzymuje dobrą jakośd liści i zapobiega opadaniu główek 

kwiatów. 
 Gwarantuje ponad 7 dniową żywotnośd kwiatów w wazonie 
 Obniża pH wody. 
 Łatwo się miesza z wodą, pozostawia ją czystą, przejrzystą i bez zapachu 
 
Zastosowania 
 Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów wody z kranu. 
 Produkt można z łatwością dołączyd do bukietu, zarówno ręcznie jak i automatycznie. 
 Woda w wazonie nie wymaga wymiany i nie trzeba ponownie podcinad łodyg. 
 Produkt odpowiedni również do bukietów mieszanych z różami. 
 
Oszczędności 
 Mniejsza ilośd wyrzucanych kwiatów. 
 Mniejsza liczba możliwych reklamacji od klientów 
 Wyższa jakośd i wartośd rośliny przy niskim koszcie w przeliczeniu na sztukę. 
 
Zalecenia 
 Przechowywad w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w temperaturze pomiędzy 5 ° C a 

25 ° C. 
 Okres ważności: 18 miesięcy przy przechowywaniu w odpowiednich warunkach. 
 PH gotowego do użycia roztworu: 3,5 - 5,5 w zależności od zasadowości wody. 
 Dawkowanie: 1 saszetka na pół litra lub na 1 litr wody. 
 Nie stosowad w niepowlekanych metalowych wazonach (cynkowych, miedzianych, 

żelaznych) lub (zabytkowych) kryształowych wazonach. 
 W razie potrzeby uzupełnij wazon wodą z odżywką do róż Chrysal Supreme. 
 Pozostałości roztworu mogą zostad wylane do kanalizacji. 

Karta produktu – Chrysal Supreme Rosa (proszek)  
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Trwałośd bukietu róż w wazonie 

Zastosowany środek: woda 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 9 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 7 

Zastosowany środek: Chrysal Supreme Rosa 
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 16 dni 
Czas wykonania zdjęcia: dzieo 7  
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