
W wyniku fotosyntezy liście roślin wytwarzają węglowodany. 
Światło słoneczne, CO2 i woda przekształcane są na 
węglowodany, a O2 w wyniku działania chloro�lu na 
chloroplast rośliny.

Rośliny rosnące wewnątrz pomieszczeń, w których stosowane 
jest sztuczne oświetlenie, często nie otrzymują CO2 
wystarczającego do skutecznej fotosyntezy. Maksymalizacja 
procesu fotosyntezy przez rośliny prowadzi do otrzymania 
większych roślin i plonów.

Boost Buddy może być stosowany do uprawy roślin, owoców, a 
także kwiatów.

Boost Buddy wytwarza CO2 24 godziny na dobę bez 
konieczności napełniania butli lub korzystania z drogich 
generatorów CO2. Moc produktu leży w masie grzybni, która 
rośnie w wentylowanym kultywatorze. Masa grzybni wytwarza 
CO2, a jednokierunkowy plaster odpowietrzający zapewnia 
stały dopływ CO2 przez okres do 6 miesięcy.

Produkt jest od razu gotowy do użycia i wytwarza CO2 jeszcze 
przed odejściem od kasy. Kultywator Boost Buddy nie wymaga 
włączania ani wyłączania. Wystarczy umieścić go i pozostawić 
w pomieszczeniu uprawowym.

Boost Buddy przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości 
pomieszczeń uprawowych, lub innymi słowy 1 worek Boost 
Buddy zapewnia CO2 na potrzeby 4–6 roślin.

Boost Buddy – Homegrown CO2 to 
bardziej harmoniczny sposób 
dostarczania roślinom CO2.

Ciągły dopływ CO2 bezpośrednio do roślin jest najskutecznie-
jszym sposobem dostarczania CO2.

Umieszczenie torby Boost Buddy nieznacznie powyżej wysokoś-
ci roślin zapewni dopływ CO2 przez 24 godziny na dobę aż do 6 
miesięcy.

Nepřetržitá sprška oxidu uhličitého dopadající přímo na vaše 
rostliny je nejúčinnějším způsobem jak dodávat oxid uhličitý.

Umístěním sáčku Boost Buddy o něco výše nad rostliny zajistíte, 
že budou dostávat potřebný oxid uhličitý 24 hodin denně po 
dobu 6 měsíců.

Boost Buddy-Homegrown CO2 je 
harmonický způsob, jak zajistit vašim 
rostlinám přísun oxidu uhličitého.

Fotosyntéza je proces, při kterém listy rostlin produkují 
uhlovodíky. Sluneční světlo, oxid uhličitý a voda jsou převáděny 
na uhlovodíky a kyslík působením chlorofylu v chloroplastech 
rostliny.

Rostliny pěstované ve vnitřním prostředí pod umělým 
osvětlením často postrádají dostatek 
oxidu uhličitého k efektivní 
fotosyntéze. Když jsou rostliny 
schopny maximalizovat proces 
fotosyntézy, výsledkem jsou větší 
rostliny a vyšší výnosy.

Výrobek Boost Buddy lze použít jak 
pro vegetativní růst rostlin, tak pro 
produkci ovoce a květin.

Homegrown CO2 
zrewolucjonizował system 

wytarzania CO2 w 
pomieszczeniach. 

Bezobsługowy, nie wytwarza 
ciepła, nie potrzebuje 
zasilania, czyste CO2!

Homegrown CO2 představuje 
revoluci v produkci oxidu 

uhličitého ve vnitřním 
prostředí.

Bezúdržbový, žádné 
zahřívání, žádná elektrická 
energie, jen oxid uhličitý!
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Výrobek Boost Buddy generuje oxid uhličitý 24 hodin denně, 
aniž je nutné doplňovat láhve nebo používat drahé vyvíječe 
oxidu uhličitého. Síla prostředku Boost Buddy spočívá v 
myceliové hmotě uvnitř větraného generátoru. Tato myceliová 
hmota generuje oxid uhličitý a jednocestná odvzdušňovací zátka 
uvolňuje oxid uhličitý nepřetržitě po dobu 6 měsíců.

Prostředek Boost Buddy je dodáván kompletní a generuje oxid 
uhličitý ještě dříve, než opustíte frontu u pokladny. Výrobek 
Boost Buddy nemusíte zapínat ani vypínat, jednoduše ho 
umístíte do pěstírny a necháte ho pracovat.

Výrobek Boost Buddy je určený pro malé až střední pěstírny. 
Přesněji řečeno, jeden sáček Boost Buddy zajistí potřebný oxid 
uhličitý pro 4 až 6 rostlin.



“Pierwszą rzeczą, jaką udało się zauważyć, był lepszy stan roślin 
znajdujących się najbliżej kultywatora Exhale.”
“Nejprve jsem si všiml, že rostliny nejblíže Exahale rostou lépe než 
další moje rostliny.“

“W wyniku stosowania przez kilka tygodni kultywatora CO2 w 
pomieszczeniu uprawnym dało się zauważyć większe plony 
kwiatów”.
“Poté, co jsem měl generátor oxidu uhličitého ve své pěstírně 
několik týdnů, jsem zaznamenal výrazně vyšší produkci květů.“

“W okresie wegetacji moje rośliny były większe i zdrowsze. Jedyną 
wprowadzoną zmianą było zastosowanie kultywatora Boost 
Buddy. Rzeczywiście działa!”
“Během období vegetativního růstu byly moje rostliny větší a 
zdravější. Jedinou změnou, kterou jsem provedl, bylo použití 
výrobku Boost Buddy. Skutečně to funguje!”

“Po równomiernym rozmieszczeniu kilku toreb Boost Buddy w 
pomieszczeniu otrzymaliśmy pozytywne wyniki. Od tego czasu 
otrzymujemy lepszy końcowy produkt.”
“Přidali jsme několik sáčků Boost Buddy do naší pěstírny, rozmístili 
je rovnoměrně mezi rostliny a dosáhli jsme dobrých výsledků. Náš 
konečný výrobek je od té doby lepší.”

Komentarze plantatorów
Zkušenosti pěstitelů

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

CO2BOOSTEURO.COM

BOOST BUDDY JE BEZPECNY A EKOLOGICKY

ZPUSOB OBOHACENI VZDUCHU OXIDEM UHLICITYM

PRI PESTOVANI ROSTLIN V INTERIERU

BOOST BUDDY TO BEZPIECZNY, ORGANICZNY
SPOSOB NA WZBOGACENIE

NIEWIELKICH DOMOWYCH UPRAW W CO
2


