
CANNaZYM

′
u	WZMACNIA ODPORNOŚĆ
 ROSLINY

u	PONAD 12 RÓŻNYCH ENZYMÓW

u	ROZKŁADA STARY LUB MARTWY
 MATERIAŁ KORZENIA

u	ODPOWIEDNI DLA KAŻDEGO
 TYPU UPRAWY

KREOWANIE ZDROWEGO ŚRODOWISKA KORZENIA



CANNAZYM jest wysokiej jakości produktem składa-
jącym się z ponad 12 enzymów. Ponadto jest wzbo-
gacony witaminami i ekstraktami roślin pustynnych.
CANNAZYM przyspiesza rozkład martwych części 
korzenia, ułatwia przyswajanie składników odżyw-
czych i wzmacnia odporność na organizmy pato-
logiczne.
W systemie korzeniowym, który dobrze funkcjonuje, 
korzenie obumierają i  formowane są nowe. Resztki 
martwych korzeni stwarzają doskonałe warunki dla 
rozwoju organizmów chorobotwórczych. Stanowi 
to duże zagrożenie dla zdrowych korzeni.

JAK DZIAłA CANNAZYM?
Enzymy przyśpieszają reakcje w organizmach ży-
wych (np. enzymy odgrywają istotną rolę w na-
szym trawieniu). Enzymy w CANNNAZYM ułatwiają 
szybkie przeistoczenie martwych części korzenia w 
minerały i cukry, które stanowią źródło pokarmu dla 
rośliny.
Szybki rozkład pozostałości korzenia równoważy 
powietrze i hydrologię gleby w środowisku korzenia.
CANNAZYM zapobiega gniciu i formowaniu 
się toksycznych substancji. Ryzyko infekcji jest 
znacznie zredukowane. Rezultatem stosowania  
CANNAZYM jest też poprawa środowiska gle-
by oraz formowanie się minerałów i cukrów.  
Środowisko gleby jest ulepszane poprzez cukry i mi-
nerały, które zostały wytworzone jako rezultat uży-
cia CANNAZYM. 

Są one ważne dla bakterii znajdujących się blisko 
korzenia. Te bakterie dostarczają roślinie specjal-
ną ochronę przed chorobami znajdującymi się w 
glebie oraz wzbogacą składniki odżywcze i odtwa-
rzanie korzeni. CANNAZYM zawiera kilka łatwych 
do wchłonięcia witamin, które stymulują roślinę do 
formowania nowego korzenia.
Dobrze rozwinięty system korzeniowy korzysta z 
młodych rosnących elementów. Substancje ta-
kie jak wapń, magnez, żelazo są wchłaniane  
właśnie przez te rosnące elementy. Co więcej 
poprzez dodanie substancji pozyskanych z ro-
ślin pustynnych CANNAZYM wzmacnia system  
obronny. Aktywacja systemu obronnego roślin 
wzmacnia ochronę przeciw organizmom patolo-
gicznym. Optymalnie funkcjonujący system obron-
ny pozwala roślinie szybko reagować na zagroże-
nie. Zapobiegnie to zniszczeniom lub ograniczy 
szkody.

Podsumowując, używanie CANNAZYM spowoduje 
że pozostałości korzenia będą gwałtownie rozkła-
dać się i zmieniać w korzystne składniki pokarmo-
we. Zapobiegnie to infekcji a relacje powietrze/
woda w środowisku  korzenia znacznie poprawią 
się.
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www.canna.com

Quality proves itself!

CANNaZYM


