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Gezond wonen, werken, leven...

Synbiotische omgevingsbehandeling 

Haal ziekenhuistechnologie in huis!

Effecten

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 30% van alle gebouwen last van het Sick Building 

Syndrome (SBS). Voornamelijk moderne gebouwen met kunstmatige ventilatie en airco zijn zeer gevoelig aan het 

ontwikkelen van SBS. Door de opeenstapeling van ziektekiemen, schimmel, fijn stof, allergenen, slechte geuren en 

andere ongewenste vervuiling wordt de gezondheid van werknemers of bewoners sterk bedreigd. Hierdoor is er 

aanzienlijk meer ziekte en dus ook productiviteitsverlies onder werknemers. 

Via de gepatenteerde Synbio®-technologie wordt de volledige binnenomgeving gezonder gemaakt door het 

promoten van een gezonde microflora op alle oppervlakken; ook zij die ontoegankelijk zijn voor gewone reiniging. 

Niet alle oppervlakken kunnen via gewone reiniging voldoende behandeld worden. Sommige zijn te moeilijk 

toegankelijk en andere kunnen onvoldoende frequent gereinigd worden. Daarom werd de Breezo Home & Office 

mister ontwikkeld die alle oppervlakken permanent met de Synbio® technologie behandelt. 

Via ultrasoon geluidsgolven vernevelt de Home & Office mister ongeveer 1 miljoen probiotica per seconde 

waardoor reeds na enkele minuten de hele ruimte gevuld is met goede bacteriën. De prebiotica zorgen daarna 

voor de verdere ontwikkeling van een goede microflora. 

Synbiotische omgevingsbehandeling (de combinatie van 

probiotica en prebiotica) zorgt voor volgende effecten:

     Gezonde microflora op alle oppervlakken

     Minder risico op ziektekiemen en schimmels 

     Minder allergieën

     Minder vervuiling 

     Minder storende geuren 

 



  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®. 

*Caselli et al, 2018. Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, 

intervention study.

  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

Meer dan 10 jaar onderzoek* in ziekenhuizen op 

12.000 patiënten, toonde aan dat oppervlakken 

bezetten met probiotica aanleiding geeft tot: 

    Verlaging van risico op ziektekiemen met meer  

     dan 80% permanent. 

 Verlaging van antibioticaresistentie onder  

     ziektekiemen 

     54,8% minder infecties 
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