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Bioróżnorodność mikroorganizmów 
a kierunek ich aktywności ✓

✓

✓
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probiotechnologicznych

budownictwa, zdrowia ludzi, itd.

w zależności od 
stanu środowiska 
mogą wywoływać 

choroby 
lub  wzmacniać 

odporność 
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Zastosowanie ProBioemów
w gospodarstwie domowym

- Podwórko i trawniki
- Higenizacja piaskownicy, 

trawników, chodników
- Mycie podłóg, naczyń
- Pranie
- Zamgławianie pomieszczeń
- Dodatek do soków, sałatek
- Kąpiele
- Picie
- Okłady
- Kompresy
- Aplikacje





PROBIOEMY – 8 LAT            BEZ PROBIOEMÓW   



W CZASIE WEGETACJI



BEZ PROBIOEMÓW   Z PROBIOEMAMI   
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Probiotyki to żywe mikroorganizmy, jak również ich metabolity,
wpływające korzystnie na organizm gospodarza. Mają one bezsporny
wpływ na wzrost efektywności produkcji poprzez :

Probiotyki

Poprawę zdrowia 

Zwiększenie odporności 
na stres

Skrócenie czasu odnowy 
organizmu po przebytej 

chorobie

Powiększenie retencji 
azotu

Zwiększenie przyrostów

Lepsze wykorzystanie 
składników 

pokarmowych



• chronią przed patogenami

• wytwarzają witaminy

• pobudzają dojrzewanie układu odpornościowego

• regulują metabolizm

• pomagają trawić i przyswajać związki, których 

organizm ludzki nie potrafi rozłożyć

• regulują motorykę jelit

• sterują poziomem hormonu szczęścia (serotoniny)

• pośredniczą w wysyłaniu sygnałów głodu, 

pragnienia i zmęczenia. 

• rozkładają szkodliwe toksyny

• ograniczają wchłanianie szkodliwego cholesterolu

Mikroorganizmy i ludzkie zdrowie
Probiotyki







Przygotowany na bazie 11 żywych i 
aktywnych gatunków pożytecznych 
mikroorganizmów i ich metabolitów.
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Ekstrakt wspomagający 
aktywność  pożytecznych 
mikroorganizmów  
przewodu pokarmowego













Z wyglądu przypominają porcelanę lub 

ceramikę pokrytą szkliwem. W wyniku 

działania ProBio Ceramiki drobiny wody 

zostają rozbite na mniejsze, a woda ulega 

strukturyzacji i aktywacji energetycznej przez 

co poprawia się jakość i smak wody.





















Mikroorganiczna pasta do zębów do codziennej 
pielęgnacji zębów i jamy ustnej.
Zawiera metabolity pożytecznych mikroorganizmów, 
które utrzymują właściwe pH jamy ustnej i wspierają jej 
mikrobiom. Wpływa to bezpośrednio na redukcję 
patogenów powodujących próchnicę.
*chroni zęby oraz dziąsła,
*redukuje osad i kamień nazębny,
*odświeża oddech
*łagodzi stany zapalne



to naturalny balsam, który może 

być przeznaczony do pielęgnacji 

całego ciała, a szczególnie 

miejsc narażonych na 

przesuszenia, tj. dłonie, łokcie, 

kolana, pięty.





Mydło Zielone w płynie z młodym 

jęczmieniem, melasą i ziołami - wytworzone 

z naturalnych składników jest delikatnym 

kosmetykiem przeznaczonym do cery 

wrażliwej. Ze względu na zawartość 

chlorofilu, który jest naturalnym 

antyoksydantem posiada wyjątkowe 

właściwości regenerujące.





MYDŁO MIKROORGANICZNE BRĄZOWE z borowiną, 
melasą i zbożami dla cery mieszanej
Mydło BRĄZOWE przeznaczone jest do pielęgnacji skóry 
całego ciała i włosów. Świetnie nadaje się do cery 
mieszanej ze skłonnością do wyprysków, łojotoku i 
przebarwień. Delikatnie oczyszcza i usuwa nadmierną 
warstwę lipidową nie wysuszając skóry. Redukuje 
przebarwienia i zaczerwienienia, nawilża i przywraca jej 
właściwe pH.



Mydło Mikroograniczne to uniwersalny 

kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji całego ciała 

(również włosów). Delikatnie wygładza i złuszcza 

naskórek przywracając jędrność skórze. 

Nadaje skórze nautralne pH.









Dziękujemy za uwagę



Kontakt

Regionalne Centrum Mikroorganizmów

Brunka Natural

Marek Brunka

ul.Leśna 2

Pawłowo k/Chojnic

89-620 Chojnice

Biuro / Zamówienia / Sklep Internetowy

tel.668 678 087
Biuro czynne :

pon-pt : 9 – 14

sob : 9 - 13

marekbrunka@tlen.pl

www pl

mailto:marekbrunka@tlen.pl

