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Ecologische producten
voor huis en tuin
Bio Services International lanceert Eco-logic, een concept
rond ecologische producten voor huis en tuin. Uniek is
dat het assortiment Eco-logic vele domeinen bestrijkt:
van bestrijding van insectenplagen en afweer van
ongewenste dieren tot reiniging van terrassen, onkruidbestrijding, bemesting, vijverproblemen en zo meer.

Bio Services International (BSI) signaleert een toenemende vraag naar
ecologische middelen. Een groeiende belangstelling voor het milieu maakt
de consument steeds kritischer op zijn eigen bijdrage daaraan en deze
bewuste consument koopt steeds vaker ecologische producten. Bovendien
heeft de nieuwe generatie ecologische producten grondig afgerekend met
het imago minder goed te zijn dan hun milieubelastender variant. In veel
gevallen is het ecologisch middel net zo goed of zelfs beter.
De laatste troef voor ecologische producten ligt in handen van de nationale en Europese regelgeving. De strenger wordende toelatingseisen voor
werkzame stoffen dwingen fabrikanten om onderzoek te doen naar
milieuvriendelijker alternatieven, hetgeen resulteert in nieuwe, innovatieve en ecologische producten.

Eco-logic

de consument, waarin 15 ecologische oplossingen voor courante pro-

Eco-logic van Bio Services International omvat een compleet

blemen opgenomen zijn. Tevens biedt BSI praktische displays met korte

pakket met een 70-tal ecologische producten voor huis en

videopresentaties voor de belangrijkste producten.

tuin; voor werkelijk ieder probleem biedt Eco-logic een ecologische oplossing. De producten zijn duidelijk herkenbaar

Voor meer informatie over Bio Services International en/of Eco-logic kunt u

aan het Eco-logic logo met het lieveheersbeestje.

contact opnemen met het bedrijf via telefoonnummer 0032 (0)56-772434.

Het Eco-logic assortiment omvat een aantal unieke
producten die nog niet eerder in een ecologische vorm
op de markt gebracht zijn. Heel nieuw is een lijn met
organische meststoffen, die zelfs zijn toegestaan
voor biologische landbouw. Twee andere nieuwe producten zijn Totaal Bestrijder en Top Plant. Totaal
Bestrijder is een vloeibaar reinigingsmiddel voor
terrassen, opritten en paden, Top Plant is een vloeibare
plantenversterker die planten voedt en tevens de
weerstand van de plant verbetert.

Ondersteuning
BSI ondersteunt het Eco-logic concept voor de detaillist
met schappenplannen op maat, variërend van 1 tot en
met 4 meter, waarbij ieder schap oplossingen bundelt
voor soortgelijke problemen. Daarnaast zorgt BSI voor
een unieke ondersteuning met een gratis ecogids voor
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