
Sprzedaż ProBio Emów™ prowadzą oraz porad udzielają Centra Mikroorganizmów,  
Licencjonowani Doradcy Probiotechnologii (wykaz na stronie www.probiotics.pl) oraz Partnerzy Wici

ProBio Emy™ są w pełni bezpieczne dla życia człowieka, zwierząt i roślin. 
Nie mają okresów karencji i prewencji.

Probiotechnologia to sposób wytwarzania i stosowania niemodyfikowanych genetycznie kompozycji 
pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie                    
z naturalnych składników. Probiotechnologia pomaga podnosić zdrowotność w gospodarstwie domowym 
i życiu człowieka.

ProBio Emy™ to grupa naturalnych wyrobów na bazie odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych 
mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów 
drobnoustrojów, ich metabolitów, zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie z naturalnych 
składników. Wyroby te mogą wykazywać właściwości probiotyczne, przeciwutleniające, jak również 
bakterio - i fungistatyczne wobec patogenów i szczepów niepożądanych. 

ProBiotics Polska Sp. z o.o. - ul. Erazma Ciołka 15/209, 01-445 Warszawa  
Adres do korespondencji: Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew
tel.: (63) 279 87 25, fax: (63) 220 46 65, biuro@probiotics.pl

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DORADCĄ

www.probiotics.pl



Mydło Mikroograniczne™ 
 Uniwersalny kosmetyk przeznaczony  

do pielęgnacji całego ciała (również włosów) 

Delikatnie wygładza i złuszcza naskórek przywracając jędrność skórze. Nadaje skórze nautralne pH.
Zawarte w nim naturalne składniki takie jak: melasa z ekologicznej trzciny cukrowej, puder 
bioceramiczny (glinka), otręby ryżowe fermentowane probiotycznymi mikroorganizmami     
z wykorzystaniem oryginalnej ProBiotechnologii SCD utrzymują równowagę fizjologiczną 
skóry, nadając jej neutralne pH.

Mydło ZIELONE w płynie™ 
Witalizuje i odżywia skórę nadając jej zdrowy wygląd 

Wytworzone z naturalnych składników jest delikatnym kosmetykiem przeznaczonym do 
cery wrażliwej.  Ze względu na zawartość chlorofilu, który jest naturalnym antyoksydantem 
posiada wyjątkowe właściwości regeneracyjne.
Wykonane na bazie naturalnych składników tworzy delikatny kosmetyk do pielęgnacji całego ciała.
•	 stymuluje, odżywia i odmładza,
•	 działa witalizująco na cerę,
•	 nawilża,
•	 nadaje się do higieny całego ciała.

Młody (zielony) jęczmień: otrzymywany ze zboża przed wykłoszeniem, zawiera naturalny 
antyoksydant (chlorofil), który odżywia i rewitalizuje naskórek.
Olej laurowy: wpływa kojąco na skórę, używany od wieków w naturalnych mydłach 
tradycyjnych jako cenny dodatek.
Melasa: kojąca i odżywcza, poprawiająca koloryt skóry.
Wyciąg z ziół fermentowanych z udziałem ProBio Emów™: reguluje pH skóry.

Mydło ZIELONE w kostce™ 
Delikatny kosmetyk do pielęgnacji skóry wrażliwej

Ze względu na dodatek oleju laurowego doskonałe do mycia i odżywiania włosów.
Zawiera sproszkowany młody jęczmień: naturalny antyoksydant (chlorofil), który odżywia 
i rewitalizuje naskórek.
Olej laurowy wpływa kojąco na skórę i jest używany od wieków w naturalnych mydłach 
tradycyjnych jako cenny dodatek do kosmetyków. 
Zioła i otręby pszeniczne fermentowane z udziałem ProBio Emów™ delikatnie 
pilingują i witalizują środowisko skórne.
                           

Mydło BRĄZOWE™ 
Dedykowane jest skórze ze skłonnością do wyprysków, 

łojotoku i przebarwień 

Naturalne składniki zawarte w mydle odżywiają oraz poprawiają kondycję i koloryt skóry.
Prażone zboża: o dużej zawartości łatwo przyswajalnych makro i mikroelementów, 
Borowina: ekstrakt otrzymywany z torfu o wysokiej zawartości kwasów organicznych – 
rewitalizująco oddziaływujących na skórę,   
Melasa: kojąca i odżywcza, poprawiająca koloryt skóry, 
Fermentowane zioła (mięta, rumianek, macierzanka) zawierające cenne substancje 
biologiczne: olejki eteryczne, aminokwasy i witaminy,  
Mąka ziemniaczana – (skrobia ziemniaczana) jest łagodna dla skóry, nie powoduje 
podrażnień, łagodzi świąd w przypadku skóry atopowej i egzemy. Nie zapycha porów. 
 

Algi Mikroograniczne™ 
Ascophyllum nodosum & ProBio Puder 

Algi są naturalnym, bardzo bogatym źródłem wielu niezbędnych witamin i minerałów. Łagodzą 
stany zapalne skóry, poprawiają koloryt i wygładzają powierzchnię naskórka. Doskonałe w terapii 
trądziku młodzieńczego. 
Okłady z alg redukują nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit.
ProBio Puder ceramiczny to mineralna odżywka stymulująca regenerację tkanek skóry.
Przyspiesza oczyszczanie skóry i tkanek podskórnych z toksyn niwelując przez to zmarszczki                    
i cellulit. ProBio Puder jest substancją hipoalergiczną.
Połączenie alg Ascophyllum nodosum i ProBio Pudru daje bardzo dobre efekty w walce 
z wszelkimi problemami skórnymi i redukcją cellulitu.
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Pojemność: 500 ml

Pojemność: 300 ml

Waga: 100 g

Waga: 250 g

Waga: 100 g


