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שטוף וממותן

מצע המתרחב ומתנפח 
במהירות הבזק

אחסון והובלה קלים
מארז רב שימושי

האיכות של מצע
 CANNA COCO בצורת לבנה

לבנת מצע קטנה
!COCO האיכות של

CANNA COCO Professional Plus :חדש

RHP בעל תו איכות

לשימוש חוזר

הוסף מים נקייםפתח את השקית
פורר את מצע ה- 

COCO 

מוכן לשימוש!

123
x5

םימ

נפח

8 ליטר
40

ליטר
 עם מים

 מיטה שמתפשטת 
במהירות מתנפחת



CANNA COCO לבנת מצע

מה הופך אותה למהירה?
לבנת מצע CANNA COCO היא הלבנה הראשונה עם החור 
המתוכנן במיוחד. החור הזה גורם ללבנה להתרחב ולהתנפח 

במהירות וקלות רבה יותר מאשר ראית אי פעם. כבר לא צריך 
לערבב ללא הרף ולהמתין זמן רב עד שמצע ה- COCO מוכן 

לשימוש.

מה הופך אותה לקלה לשימוש?
המארז של כל לבנה הנו למעשה שקית מוכנה לשימוש 

שעוצבה במיוחד לטבילה וספיגה.
אין צורך בעזרים נוספים לאחר הטבילה והספיגה, כך שיש 

פחות לכלוך לנקות. השקית מכילה גם ידיות לאחיזה המקלות 
על הנשיאה של מצע ה- COCO המוכן לעציצים, לשקים, 

לערוגות או לכל מקום בו אתה רוצה להשתמש בו. והנקודה 
החשובה האחרונה, בכל לבנה תוכל למצא קו שבירה, 

המאפשר לך להכין בקלות רבה כמויות קטנות יותר של מצע 
COCO, לפי הצורך )X 10 2 ליטר(.

מה הופך אותה לאיכותית?
ב- CANNA COCO תוכל למצוא את אותה איכות ללא 

פשרות המוכרת של CANNA; ממותנת מראש, אינה מעוקרת 
בקיטור, עם תו איכות של RHP, מיועדת לשימוש חוזר ויוצרת 

.CANNA COCO שילוב מושלם עם החומרים המזינים של

מה עוד?
יתרונות נוספים! לבנות מצע CANNA COCO מציעות 
לך יתרונות נוספים; בשל טבעה הדחוס של לבנת המצע 

היא תופסת מעט מאד מקום אחסון וכמובן מקלה מאד על 
ההובלה.

 הוראות:
פתח את השקית  .1

עצה: קו השבירה מאפשר לך לשבור את הלבנה    
בקלות רבה אם אתה מעדיף להכין 10 ליטרים    

של COCO במקום 20 ליטר.  
הוסף מים נקיים )שפוך את המים גם דרך החור(       .2

במנות של 0.5 ליטר עד 1 ליטר עד אשר ה-    
COCO מתרחב ומתנפח למקסימום.  

עצה: השתמש במים פושרים עד חמימים לזרז    
את קצב ההתנפחות.  

  COCO -במידת הצורך, פורר מעט את מצע ה    .3
בידיים ליצירת מוצר אחיד.  

האיכות הגבוהה של מצע CANNA COCO זמינה כעת בצורת לבנה. אבל זאת לא סתם לבנה אקראית! 

זוהי לבנה ההופכת את הכל לקל הרבה יותר וחוסכת לך הרבה מאד זמן. CANNA היא הראשונה שהמציאה 

ופיתחה דרכים למניעת החסרונות של השימוש בלבנת מצע. והתוצאה היא לבנה באיכות הגבוהה ביותר של 

מצע COCO ממותן המתרחב ומתנפח במהירות הבזק ומוכן לשימוש במהירות ובקלות.
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