
Karta produktu – Chrysal Professional 2 

Chrysal Professional 2 to produkt kondycjonujący do pielęgnacji wszystkich
kwiatów ciętych (z wyjątkiem Anthurium), przeznaczony do stosowania przez
hurtowników, producentów bukietów i sprzedawców detalicznych.
Zawarte w nim składniki nawadniają kwiaty i dostarczają optymalną ilość
substancji odżywczych potrzebnych na etapie transportu i sprzedaży detalicznej.
Chrysal Professional 2 jest objęty gwarancją Chrysal.

Informacje
 Odżywka do wszystkich ciętych kwiatów z wyjątkiem Anthurium.
 Do stosowania w chłodniach, w fazie transportu i sprzedaży detalicznej.
 Zawiera odpowiednią ilość składników odżywczych, które zapewniają

kwiatom naturalny rozwój, ale nie doprowadzają do ich pełnego rozkwitu.
 Produkt dostępny jest w pojemnikach o pojemności 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l i

1000l.
 

Efekty
 Utrzymuje piękny wygląd kwiatów nawet o 50% dłużej w porównaniu do samej wody.
 Stymuluje pobór wody, zapobiegając w ten sposób „wygięciu szyi” kwiatów.
 Obniża pH wody.
 Utrzymuje kwiaty i liście w optymalnym stanie.
 Zachowuje kolor kwiatów.
 Sprawia, że liście i łodygi pozostają jędrne, zielone, zapobiega powstawaniu śluzu na łodygach.
 Po rozpuszczeniu woda pozostaje przejrzysta i bez zapachu.

Zastosowania
 Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów wody z kranu.
 Może być dozowany automatycznie.
 Możliwość kontroli dawki za pomocą glukometru.
 

Oszczędności
 Ogranicza straty na kwiatach o 50% w porównaniu do samej wody.
 Wydłuża czas dystrybucji i sprzedaży.
 Redukuje zużycie wody i koszty pracy, ponieważ może być używany ponownie.
 Powoduje mniejszą ilość reklamacji od klientów końcowych.

Zalecenia
 Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w temperaturze między 5 ° C a 25 ° C.
 Okres ważności: 18 miesięcy przy przechowywaniu w odpowiednich warunkach w szczelnie zamkniętym

opakowaniu.
 PH gotowego do użycia roztworu: 3,5 - 5,5 w zależności od zasadowości wody.
 Dawkowanie: 5 ml na litr wody.
 Maksymalny czas stosowania produktu wynosi 5 dni. Roztwór nadaje się do ponownego użycia w czasie

maks. do 5 dni, w zależności od warunków w pomieszczeniu. Kwiaty należy przechowywać w chłodnych 
temperaturach.

 Nie mieszać używanego roztworu ze świeżo przygotowanym.
 Nie stosować w niepowlekanych metalowych pojemnikach (cynkowych, miedzianych, żelaznych)
 Pozostałości roztworu można odprowadzić do kanalizacji.

 
Producent: Chrysal International BV, Gooimeer 7, 1411 DD Naarden, PO Box 5300, 1410 AH Naarden, Holandia.
Tel. +31 (0) 35 69 55 888, e-mail: info@chrysal.nl, www.chrysal.com
Dystrybutor: Victus-Emak Sp. z o.o. Poznao, tel. 61 82 86 852, e-mail: chrysal@victus.pl www.chrysalsklep.pl 


