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Tão fresco. Tão limpo toda a noite!

PROBIO, A LUTA AMIGA

A solução natural para
combater os ácaros do pó
doméstico e as bactérias
nocivas.
Os nossos quartos são o habitat preferido dos ácaros do pó
doméstico e as bactérias têm conseguido ocupá-los com muito
êxito. Bastante óbvio, porque se alimentam do pó da casa, de
resíduos de pele e da humidade da transpiração humana.
Infelizmente, os antibacterianos não só combatem as bactérias,
como também destroem os microrganismos positivos e a flora
cutânea necessária ao homem. Mas as bactérias adaptam-se
aos ambientes mais hostis e tornam-se resistentes aos produtos
antibacterianos. Por isso, esta não é a abordagem recomendada.
Aquilo de que precisamos é de uma luta natural e amigável.
Introduzir PROBIO!
Probio
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O QUE É QUE ESTÁ CONTIDO NUM NOME

Pro Vida. Pro Saúde.
Pro Sono.
Simplesmente Pro.

UM
TRATAMENTO
AMIGÁVEL

PROBIO é um tratamento revolucionário para os
tecidos dos colchões e roupas de cama, desenvolvido
para pôr fim às bactérias indesejáveis e às alergias
provocadas pelos ácaros do pó .

Probio combate as
bactérias, sem destruir
os organismos
positivos e
necessários.
Probio

Probiótico significa ‘para a vida’, o que significa que
se trata de um tratamento natural para combater as
bactérias patogénicas e os alergénios dos colchões
e das roupas de cama, sem destruir os microrganismos
positivos e a flora cutânea necessária.
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SAÚDE!

Probio previne
as alergias, o
corrimento nasal, a
irritação nasal e os
ataques de asma.

Veja-se livre
do corrimento nasal.

A alergia aos ácaros do pó pode variar de ligeira a grave.
A alergia ligeira aos ácaros do pó pode provocar
corrimento nasal ocasional, comichão nos olhos,
lacrimejar e espirros. Nos casos graves, a situação pode
tornar-se crónica, resultando em espirros persistentes,
tosse, congestão nasal, pressão facial ou graves ataques
de asma.
PROBIO previne as alergias, o corrimento nasal, a
irritação nasal e os ataques de asma.Modo de ação:
Os componentes 100% naturais de PROBIO bloqueiam
a proliferação de bactérias nocivas e previnem os
odores corporais desagradáveis, estimulados pelo
desenvolvimento das bactérias.
Probio
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SEGURO
E SAUDÁVEL
O EFEITO DE DOMÍNIO

Uma solução ambiental
amigável, composta
por microrganismos
100% naturais.

Dominante,
mas positivo.
Como funciona?

BENEFÍCIOS
DE PROBIO

Muito simplesmente, o mecanismo de PROBIO baseia-se
no conceito de utilizar bactérias probióticas benéficas para
combater as bactérias nocivas dos colchões, ao remover as
fontes de alimento dos ácaros do pó e fazendo dos colchões
um habitat impróprio para o desenvolvimento e a reprodução
dos ácaros do pó .

• As bactérias nocivas têm menos
hipóteses de sobrevivência
•Neutraliza os alergénios dos
ácaros do pó doméstico

O acabamento probiótico favorece a eliminação dos maus
odores provocados por depósitos contendo amónia. Deste modo,
o acabamento dos têxteis é extremamente importante caso
possam ocorrer salpicos de urina ou de outros fluidos biológicos.

• Reduz os maus odores
• É um produto biológico
•Não tem quaisquer efeitos
negativos sobre as pessoas
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SAUDÁVEL DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL

Sim, é um produto sustentável!
PROBIO não é um produto químico, sendo portanto
um tratamento natural e totalmente sustentável.É
um processo natural e puro, que substitui as técnicas
biocidas. Pode assim afirmar-se que é uma solução
natural para combater os alergénios nos têxteis.
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• A Norma OEKO-TEX 100,
uma certificação internacional para a
roupa de cama
• QPS (EFSA): os probióticos de Probio
estão identificados na lista QPS da EFSA

Este gráfico ilustra a avaliação do crescimento de bactérias nocivas em presença de probióticos.

Probio
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Probio numa Casca de Noz
Os têxteis submetidos a tratamento Probio
contêm 99% menos de bactérias nocivas do que
os têxteis não tratados.

Eficaz contra bactérias
patogénicas, fungos e
alergénios dos ácaros do
pó doméstico

Reduz os efeitos
alérgicos dos
ácaros do pó
doméstico

Produto biológico, amigo
do ambiente

Reduz a taxa de
sobrevivência dos ácaros
do pó doméstico

Europa | Itália
Stellini Srl
T +39 033 107 2501
info@stellinigroup.com

Europa | Espanha
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Rússia
Stellini. Reino Unido
T +749 329 329 69
infoweb@stellinigroup.ru

EUA
CT Nassau Mattress Tape
T +133 657 091
salesmgt@ctnassau.com

América do Sul | Argentina
Jacquard Textile América do Sul
T +54 114 238 2451
administracion@jacquard-textile.ar

Ásia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 159 895 173 19
shine@jacquard-textile.com

Ásia | Tailândia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 324 468 64
sales@jacquard-textile.com

Ásia | Índia
Jacquard Fabrics India
+91 986 593 5935
mail@jacquardfabrics.in

Não tem
quaisquer efeitos
negativos sobre as
pessoas

Mais informações,
info@stellinigroup.com
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