
ТМ “Біофлаш”
Комфорт у гармонії з природою!



ТМ «Біофлаш»
це лінійка біопрепаратів створена 
на основі природних компонентів 
та призначена для комплексного 
очищення  накопичувачів органічних 
відходів і каналізаційних систем.

НАША ПРОДУКЦІЯ



ТМ  «Біофлаш» 
розроблена на основі аналізу потреб 

домогосподарств 
з урахуванням побажань мешканців 

приватного сектору.

ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА



Асортимент ТМ «Біофлаш»

- Біопрепарат для очистки септиків та вигрібних ям;
- Біологічний очисник заторів в сифонах умивальників та ванн 
та каналізаційних трубах;

- Біопрепарат для компостування;
- Біологічний очищувач забруднень  в ставках та акваріумах.

НАША ПРОДУКЦІЯ



НАША ПРОДУКЦІЯ
Біопрепарат для обробки дворових туалетів,

вигрібних ям, септиків

Біологічний препарат 
призначений для розкладання 
фекальних відходів на воду, 
вуглекислоту, та дрібні 
неорганічні частини. При 
регулярному використанні, 
біопрепарат зменшує об’єм 
відходів у вигрібній ямі,  
нейтралізує неприємний запах, 
знищує хворобливі мікроби, 
запобігає утворенню осаду на дні 
та згустків на поверхні 
локальних очисних споруд та 
вигрібних ям, відновлює 
пропускну спроможність 
дренажу.



НАША ПРОДУКЦІЯ
Біологічний очищувач забруднень в сифонах умивальників і 

ванн, жиро вловлювачах та каналізаційних трубах.

Біологічний препарат, 
призначений для 
комплексного очищення  
робочих поверхонь труб 
каналізації та 
накопичувальних 
резервуарів. Розщеплює 
жири, органіку, папір, 
фекали. Нейтралізує 
неприємний запах. Знищує 
хворобливі мікроби..



НАША ПРОДУКЦІЯ
Біопрепарат для компостування.

Біологічний препарат 
призначений для 
прискорення дозрівання 
компостів. Кінцевим 
продуктом є високоякісний 
компост з високим 
вмістом поживних 
речовин. 



НАША ПРОДУКЦІЯ

Біологічний очищувач забруднень  в ставках та акваріумах

Біологічний препарат 
призначений для очистки 
водойм  і підтримування їх 
в екологічній рівновазі. 
Відновлює прозорість 
води, очищає від 
водоростей, очищує дно 
від мулу, як джерела 
вторинного забруднення, 
зменшує його об’єм. 



Що відрізняє біопрепарат ТМ «Біофлаш» від 
продукції інших виробників?

НАША ПРОДУКЦІЯ

В основі високої 
ефективності 
біопрепарату, лежить 
комплекс BSL -
біоактивні елементи на 
основі бактерій, які 
відносяться до сімейства 
Bacillus, типу Subtilis, 
liheniformis.



Що відрізняє біопрепарат ТМ «Біофлаш» від 
продукції інших виробників?

НАША ПРОДУКЦІЯ

Ферменти комплексу 
BSL - виступають в ролі 
каталізаторів  у біохімічних 
реакціях, що відбуваються 
в накопичувачах органічних 
відходів , каталізується
чотири хімічно окремих 
біореакції.



НАША ПРОДУКЦІЯ

Біопрепарат «БІОФЛАШ»    
для розкладу органічних 

мас септиків, вигрібних ям,  
компостерів, очищення 

каналізаційного обладнання 
та штучних водойм 
виробляється згідно 

ТУ У 20.1-38030445-001:2012
та відповідає показникам 

якості та безпеки



Наша продукція є натуральною, безпечною 
для людини та навколишнього 

середовища.
Ми створили біопрепарати 
ТМ «Біофлаш» 

доступним кожному, хто бажає відчути 
максимальний комфорт.

НАША ПРОДУКЦІЯ



Плакат А2
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