
PRODEW, Inc. 189 B-5 Cobb Parkway North • Marietta, Georgia 30062, USA
TELEFONE: 770 420 3060 (USA-Ga) • FAX: 770 795 1314 (USA-Ga)
LIGAÇÃO GRATUITA: 866 677 6339
www.prodew.com© Direitos autorais reservados da Prodew, Inc 2007

A Prodew acredita na preservação do 
meio-ambiente e faz sua parte reciclando e 
protegendo a natureza

 Aumenta significativamente o tempo 
de duração das frutas, hortaliças, 
carnes, produtos avícolas, futos do mar 
e floricultura  nas pratileiras;

 Protege contra bactérias, viroses, mofo, 
fungos e fermentação;

 É completamente natural e não-toxico; 
Desenvolvido à partir da essência da 
laranja;

 De baixo custo e longo prazo de validade;

 Desinfecta e Higieniza por até 48 horas;

 Não deixa resíduo, cor ou odor;

 Evita a contaminção por micro-organismos;

 Elimina o odor;

Introduz

O único desinfectante com certificado orgânico.

Citrofresh® é uma marca registarda e está sendo uzada com a autorizção da GDM.

Age contra várias viroses incluíndo, o vírus da aves (Bird flu)

Porque Citrofresh ?
 O único desinfectante com o selo orgânico;

 Os produtos de nossos concorrentes 
contén toxinas, clorino e ozônio e outras 
substâncias nocivas à saúde;

 Não é corrosível;

 Nosso desinfectante é o único que 
desinfeta por 48 horas;

 Equipamente de baixo custo;

Pode ser usado em :
 IrrIgação por MIcroaspersão de frutas e LeguMes & frutos-do-Mar  

 HuMIdIfIcação de carnes e futros-do-Mar 
LIMpeza de equIpaMentos de cortes, Mesas de corte, facas, baLcões, pIsos e superfícIes dIversas.

IMersão & enxague

Bomba de borrificação

Prodose Movel
Flores que já foram colhidas;
Flores plantadas em vasos;
Esteira rolante dos caixas;
Limpeza de carrinos de compras;
Limpeza de balcões e bancadas; 
Pisos;
Limpeza de carrinos de compras;

ProDose Ímovel
Carnes e frutos-do-mar, 
frutas e hortaliças
Balcões e bancadas
Utensílios de corte 
Mesas de corte

Citrofresh vem em forma de liquido 
concentrado e deve ser diluído antes de ser 
aplicado. Pode ser simplismente misturado 
à aguá ou pode ser usado com as nossas 
bombas de borrificação “PRODOSE”. A 
bomba PRODOSE , faz a mistura por si própria 
e não necessita de uso de eletricidade. 
Ela é acionada pelo fluxo da água. Pode 
ser ímovel (fixada na parede) ou pode ser 
móvel (adquirida com um carrinho para fácil 
transporte).


