O PRODUKCIE

NASZA POSŁANNICTWO

Orgacure®

Freshcut oferuje roztwór
2-w-1 do mycia świeżo pociętych
produktów. Orgacure® Freshcut jest
wysoce
skutecznym
środkiem
odkażania opartym o zastrzeżoną
mieszankę kwasów owocowych,
minerałów i witamin. Skutecznie
hamuje
brązowienie
i
inne
niepożądane biochemiczne reakcje
występujące zarówno na świeżo
pociętych jabłkach, jak i innych
owocach i warzywach.

ZACHOWANA ŚWIEŻOŚĆ
Przechowywany w temperaturze
2-6 °C, świeżo pocięty produkt
zachowuje wygląd, teksturę i smak
przez okres 2-7 dni.

SMAK BEZ KOMPROMISÓW
Ze względu na swoją wysoką
skuteczność, wysokie stężenie
Orgacure ®
Freshcut
nie
jest
wymagane. Orgacure ® Freshcut
nie pozostawia żadnych śladów i
pozwala
zachować
pierwotny
smak.

Orgacure B.V.
Laan op Zuid 127
3072 DB Rotterdam, NL

+31 10 320 0327
info@orgacure.com
www.orgacure.com

USPRAWNIONA PRODUKCJA

NOWE M OŻLIWOŚCI

Poprzez technologię
obróbka odbywa się w jednym
etapie. Eliminuje to zatory w
produkcji,
zwiększa
szybkość
cv
przetwarzania i znacznie redukuje
koszty.

Korzystana cena za litr mycia
pozwala na opłacalne i efektywne
przetwarzanie nawet w przypadku
niewielkiej produkcji.

Orgacure ®

2-w-1

Stadium 1
KWAS

+

Stadium 2

ORGANICZNY

ASKORBINIAN
WAPNIA

STĘŻENIE

0.7%

1-2%

4-6%

SANACJA

✓

✓

X

ZABEZPIECZENIA PRZED
BRĄZOWNIENIEM

✓

X

✓

✓
✓

X

X

✓

X

€ 0.25

-

€ 1.25

ORYGINALNY SMAK
BRAK OZNAKOWAŃ
CENA ZA LITR

LIDER SMAKU

TRWAŁOŚCI

Freshcut nie ma wpływu
na smaku. Badania przeprowadzone
przez
SGS
wykazały,
że
profesjonalni degustatorzy nie byli w
stanie odróżnić świeżo pociętego
produktu bez obróbki od tego
umytego w Orgacure® Freshcut.

Orgacure ® Freshcut składa się w
całości z odnawialnych zasobów i
licznych
minerałów.
Orgacure ®
Freshcut zmniejsza zużycie surowca
do 80%. Zużyta woda z Orgacure ®
Freshcut może być bezpiecznie
wylana do kanału.

Orgacure ®

DOŚWIADCZENIE ORGACURE
Bądź z nami w kontakcie, w celu uzyskania kompleksowego obrazu, potencjału
oszczędności jakie możesz uzyskać oraz poprawy jakości swojego produktu.
+31 10 320 0345 i sales@orgacure.com
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