Mattielo

E-FC
Eliminando os restos de matéria orgânica que poluem o ambiente natural, seus microorganismos digerem esses detritos
transformando-os em água e energia, eliminando o mau cheiro na fonte e afastando insetos nocivos, o uso adequado
dos produtos Enzilimp é um importante fator de bem estar e saúde para as populações envolvidas, tendo efeitos
notáveis na higienização profunda de residências, condomínios, shoppings, hotéis, restaurantes, indústrias alimentícias
e demais estabelecimentos do gênero.
Outra aplicação importante do método Enzilimp é na criação de animais em confinamento - aves, suínos, gado e pequenos
mamíferos - e nas criações aquáticas, como piscicultura e carcinicultura.

Em larga escala, Enzilimp tem uma ação decisiva no saneamento básico das regiões urbanas, tratando, com notável
eficácia, instalações de esgotos, lagoas de estabilização e efluentes industriais.
Outro ponto a destacar é o baixo custo (especialmente se comparado a outros métodos) do uso de Enzilimp. Que
ainda traz ganhos indiretos pela sensível melhora dos ambientes tratados.
Consulte gratuitamente o Departamento Técnico da Millenniun, a respeito do quanto Enzilimp pode ajudá-lo em suas
atividades. Nossas equipes terão prazer em atendê-lo, inclusive desenvolvendo fórmulas específicas, adaptadas às suas
necessidades.
Apresentação
Enzilimp é apresentado em forma de farelo seco, acondicionado em potes plásticos lacrados (150 e 500g) e tambores
de papelão (3, 10 e 20 kg).
Biossegurança
Enzilimp é um produto natural, estável, sem qualquer aditivo químico, não tóxico, não corrosivo e livre de organismos
patogênicos (que causam doenças). Seu uso é absolutamente seguro, não exigindo proteção especial para manuseio,
sendo inofensivo à saúde de pessoas e animais, e benéfico ao meio ambiente.
As cepas de microorganismos selecionadas foram submetidas a testes minuciosos no Brasil e exterior, sendo
aprovadas pelo USDA (Depto. de Agricultura dos EUA) e pelos órgãos oficiais brasileiros.

Produto disponível em:
. Pote 150 G
. Pote 500 G
. Barrica 3 KG
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