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Algemeen 
 Conditioner voor alle snijbloemen, met uitzondering van Anthurium. 
 Aansnijden van bloemen is niet meer noodzakelijk*. 
 Geschikt voor gebruik in koelcel, tijdens transport en de winkelfase.  
 Bevat de juiste hoeveelheid voedingsstoffen voor de natuurlijke 

ontwikkeling van de bloem, zonder in deze fase de volledige 
ontwikkeling te stimuleren.  

 Beschikbaar in 1 L fles, en 10 L en 25 L jerrycans – andere formaten 
op aanvraag leverbaar. 

 

Effecten 
 Houdt bloemen tot 50% langer mooi t.o.v. alleen water. 
 Stimuleert wateropname, waardoor ‘bent-neck’ wordt voorkomen. 
 Verlaagt de pH-waarde van het water. 
 Houdt bloem en blad in optimale conditie. 
 Beter kleurbehoud van de bloemen. 
 Bladeren en stelen blijven stevig en groen, geen slijmerige stelen.  
 Mengt gemakkelijk, helder en reukloos in water.  
 

Toepassingen 
 Geschikt voor alle soorten leidingwater. 
 Kan zowel handmatig als automatisch gedoseerd worden.  
 Doseringscontrole mogelijk m.b.v. glucometer. 
 Voor gebruik in groothandel, door boekettenmaker en retailer. 
 

Besparingen 
 Bespaart tijd omdat het opnieuw aansnijden van stelen niet nodig is. 
 Vermindert uitval. 
 Verlengt de distributie- en verkoopperiode.  
 Vermindert waterverbruik en arbeid door hergebruik van de oplossing.  
 Vermindert het aantal mogelijke klachten van de klant.  
 

Aanbevelingen 
 Koel en donker bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 25°C. 
 Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste 

omstandigheden. 
 PH van de gebruiksklare oplossing: 3,5 – 5,5 afhankelijk van de alkaliniteit van het water. 
 Dosering: 5 ml per liter water. 
 De maximale behandeltijd is 5 dagen. Afhankelijk van de omstandigheden kan de  

oplossing tot maximaal 5 dagen hergebruikt worden. Houd de bloemen zo koel mogelijk. 
 Restoplossingen niet met nieuwe mengen. 
 Niet gebruiken in onbeschermde metalen emmers of vazen (zink, koper, ijzer). 
 Restanten van FlowPro 2 oplossingen kunnen in het riool worden geloosd. 
 

*Disclaimer: Raadpleeg onze website www.chrysal.com voor meer informatie over het niet  
aansnijden van bloemen 
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Product sheet – Chrysal FlowPro 2 


