
Allergieën?

Voordelen:

Onze oplossing

In westerse landen heeft ongeveer een kwart van de mensen 

allergieën (huisstofmijt, honden, katten, …), en in Vlaanderen 

lijdt ongeveer een op de tien schoolgaande kinderen aan astma.  

Allergieën en astma zijn in België tussen 1970 en 2000 verdubbeld 

en niet meer afgenomen. Volgens het RIZIV, is het gebruik van 

allergiemedicijnen in enkele jaren tijd met bijna 70 procent 

gestegen.
De impact van allergie wordt vaak onderschat en kan van invloed zijn op je dagelijkse bezigheden. Naast neus- en 

oogklachten kun je je ook benauwd voelen, slecht slapen of moeite hebben met concentreren. Gelukkig zijn er 

verschillende behandelingen mogelijk. 

De sensitiviteit aan huisstofmijt, katten- en hondenhaar heeft een slechte invloed op ons levenscomfort en -kwaliteit. 

Weinig mensen beseffen dat de meeste allergenen overal terug te vinden zijn in onze leefomgeving. Breezo zorgt 

ervoor dat de allergenen in jouw leefomgeving in belangrijke mate beperkt worden. Daardoor voorkom je allergische 

reacties op de huid of luchtwegen, zonder bijwerkingen.

     Helpt iedereen die last heeft van allergenen met zijn ademhaling en zijn huid.

     Bevordert het natuurlijk evenwicht in iedere leefomgeving.

     Het is een gepatenteerde bio-technologie, die eco-vriendelijk is.

     Er wordt geen gebruik gemaakt van biocides of andere chemische producten

     Er wordt gebruik gemaakt van 100% natuurlijke probiotica.

     Verlaagt in belangrijke mate het risico op schimmels in de lucht, op meubilair, in textiel, ...

     Probiotica worden ook gebruikt in yoghurt om onze darmflora te optimaliseren.

     Dezelfde micro-organismen worden al lange tijd gebruikt om hospitalen te reinigen.

Breezo verspreidt, via ultrasone verneveling, probiotica in jouw leefomgeving. Allergenen in de lucht, 

contactoppervlakten, textiel en meubilair worden geneutraliseerd door de probiotica van Breezo. Onze producten 

gaan de allergenen op een 100% natuurlijke wijze aanpakken.

Breezo houdt allergenen 
onder controle



  Veiligheid

De Synbio® producten zijn 100% veilig met ingrediënten die afkomstig zijn uit de natuur. De probiotica zijn afkomstig 

uit grond en water en de prebiotica uit chicoreiwortel. De jarenlange toepassing van de producten in ziekenhuizen, 

scholen en kinderdagverblijven getuigt van de hoogste betrouwbaarheid. Bovendien zijn de belangrijkste kwaliteits- 

en veiligheidslabels toegekend aan Synbio®. 

  Gebruiksvriendelijkheid

     Hang of plaats de Home & Office mister in je leef-,  woon of  

     vrijetijdsomgeving. 

     1 mister per ruimte van 50m2 

     Stel in op automatische verneveling 

     1x per maand opladen en een nieuwe vulling plaatsen

46 Pontstraat 

Deerlijk, 8540 

Belgium

+32472519446 

hello@breezo.eu

www.breezo.eu

Get in Touch

Resultaten (na 14 dagen gebruik):

     Kattenhaar: vermindering van 92,8 % van de allergenen van kattenhaar.

     Hondenhaar: vermindering van 66,7 % van de allergenen van hondenhaar.

     Huisstofmijt: vermindering van 93,7 % van de allergenen van huisstofmijt.


