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EM Research 
Organization 
(EMRO) 
powstała w 1994 roku i ma 
na celu udostępnianie i roz-
powszechnianie technologii 
Efektywnych Mikroorgani-
zmów® opracowanej przez 
prof. Teruo Higę w latach 
80. XX wieku. Obecnie 
prof. Higa jest dyrektorem 
w Międzynarodowym 
Centrum Technologii 
EM® Uniwersytetu Meio 
na Okinawie i zajmuje się 
przekazywaniem wiedzy 
oraz udzielaniem pomocy 
w stosowaniu EM® na 
całym świecie.

EMIKO mbH 
niemiecki licencjobiorca 
EMRO z ponad 20-letnim 
doświadczeniem. Obok 
typowych produktów EM®, 
mających zastosowanie 
w rolnictwie i hodowli, 
EMIKO słynie z suplementów 
diety oraz naturalnych ko-
smetyków, produkowanych 
z pełnym poszanowaniem 
środowiska, bez testów na 
zwierzętach i z surowców 
z certyfikowanych upraw 
ekologicznych. 

DiOLiN AG
to szwajcarski partner EMRO, 
który opracowuje, produ-
kuje i sprzedaje wyłącznie 
produkty ekologiczne. Firma 
produkuje antyalergiczne 
farby i emulsje do malowa-
nia powierzchni, naturalne 
oleje do konserwacji drewna, 
a także cała gamę produktów 
do sprzątania i odświeżania 
domu. Wszystkie produkty 
oparte są na technologii Efek-
tywnych Mikroorganizmów®.

Agriton Group
jest grupą kapitałową 
obejmującą spółki z Holandii, 
Belgii, Wielkiej Brytanii 
i Szwecji. Firmy, na bazie 
licencji EMRO, wytwarzają 
szeroką gamę mikrobiolo-
gicznych produktów rolnych 
i ogrodniczych poprawiają-
cych wydajność produkcji 
rolnej przy jednoczesnym 
ograniczeniu jej wpływu na 
środowisko.

Misją słoweńskiej firmy 
Plastika Skaza jest opra-
cowywanie innowacyjnych 
produktów wykonywanych 
z ekologicznych materia-
łów, oferowanie klientom 
rozwiązań, które pozwalają 
żyć w poszanowaniu natury. 
Topowym produktem firmy 
Skaza są pojemniki Bokashi 
Organko służące do segrega-
cji i kompostowania odpadów 
organicznych. 

Efektywne Mikroorganizmy®, w skrócie EM®, to 
specjalna kompozycja pożytecznych dla ludzi, 
zwierząt, roślin i środowiska mikroorganizmów, 
opracowana przez prof. Teruo Higa z Japonii. 
EM® wydatnie przyczynia się do utrzymania lub 
odbudowy właściwej różnorodności i równowa-
gi mikroorganizmów występujących w naturze, 
wspierając procesy regeneracji gleby, oczyszcza-
jąc powietrze i wodę, wpływając korzystnie na 
zdrowie i odporność ludzi, zwierząt oraz roślin. 
Technologia EM® obejmuje bogaty wachlarz 
produktów mikrobiologicznych, które znajdują 
szerokie zastosowanie w rolnictwie, hodowli 
zwierząt, ochronie środowiska naturalnego 
i zdrowia ludzi w ponad 100 krajach na całym 
świecie.

Greenland 
Technologia EM 
Sp. z o.o.

Efektywne 
mikroorganizmy® 

- co to takiego?
od 2008 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą 
produktów opartych na oryginalnej, japońskiej 
technologii Efektywnych Mikroorganizmów®, 
znajdujących bardzo szerokie zastosowanie  
w rolnictwie i ogrodnictwie, hodowli zwierząt 
oraz w biologicznym oczyszczaniu środowiska.  
Coraz częściej technologia EM® wykorzystywana 
jest także bezpośrednio do użytku domowego 
w postaci środków myjących, odświeżaczy powie-
trza, kosmetyków, a także jako suplementy diety 
służące do odbudowywania właściwej mikroflory. 
Firma Greenland Technologia EM Sp. z o.o. jest 
wyłącznym licencjobiorcą EMRO Japan na Polskę 
i Europę środkowo-wschodnią. Firma prowadzi 
również dystrybucję produktów firm partnerskich 
w ramach światowej organizacji EMRO. 

Napój fermentowany, opracowany przez prof. Teruo Higa, który 
łączy w sobie wszystkie pozytywne komponenty Technologii 
EM®. Głównym składnikiem jest unikalny wyciąg fermentacyjny 
z dobroczynnych mikroorganizmów: bakterii kwasu mlekowego, 
drożdży i bakterii fototroficznych (XCEM - eXtracted from 
Culture of Effective Microorganisms). W odróżnieniu od 
leku zwalczającego określoną chorobę lub suplementu 
dostarczającego wybranej substancji, EM-X Gold® kompleksowo 
reguluje równowagę i zdrowie organizmu.

Skład: woda, melasa, ekstrakt drożdży, wapń koralowy Sango, 
wodny chlorek magnezu Nigari, XCEM

Stosowanie: 10 – 30 ml dziennie jako dodatek do gorącej herbaty, 
kawy albo wody; podgrzanie preparatu do temperatury 80 - 
90°C podnosi jego energetyczność oraz potencjał oksydacyjno-
redukcyjny; ewentualne późniejsze schłodzenie napoju nie ma 
negatywnego wpływu na te parametry.

Dostępne opakowania: 500 ml

Więcej informacji na stronie produktu:  
http://pl.emx-gold.com

Koralowiec Sango, 

a ściślej uzyskany z niego wapń koralowy, jest jednym 
z istotniejszych składników EM-X Gold® i przyczynia 
się do jego doskonałego działania. Koralowiec 
Sango zawiera dwie najważniejsze substancje 
mineralne - wapń i magnez - w idealnej dla organizmu 
ludzkiego i przyswajalności proporcji 2:1 oraz około 
siedemdziesiąt innych substancji mineralnych 
i pierwiastków śladowych w postaci naturalnych 
połączeń i w kombinacji zaskakująco podobnej do tej, 
która występuje w ciele człowieka.

Nigari

jest drugim, równie ważnym co koralowiec składnikiem 
zawartym w EM-X Gold®. To pierwotna esencja 
pochodząca z morza, która już od tysięcy lat znajduje 
zastosowanie w tradycyjnej medycynie chińskiej. 
W minerale Nigari związane są wszystkie niezbędne 
dla życia pierwiastki śladowe, takie, jak: bor, chrom, jod, 
kobalt, mangan, miedź, żelazo, molibden, selen, krzem, 
wanad i cynk.

EM-X Gold®

EM-X Gold® - źródło 
różnorodnych 
antyutleniaczy, które:

• oczyszczają organizm z wolnych rodników 
i toksyn

• zmniejszają zmęczenie i spowalniają procesy 
starzenia

• stymulują ciało do regeneracji i powrotu do 
zdrowia

• poprawiają funkcjonowanie układu 
immunologicznego

• pomagają organizmowi pokonywać alergie
• skutecznie oczyszczają organizm podczas 

odtruwania i odchudzania
• mają wszechstronny dobroczynny wpływ na 

kondycję organizmu
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EMIKO SAN to specjalny, ziołowy suplement diety, zawierający wiele 
cennych, odżywczych składników, w tym kwas mlekowy oraz wysoką 
dawkę witaminy C. 

Surowce użyte do produkcji preparatu pochodzą z certyfikowanego 
rolnictwa ekologicznego i zostały poddane specjalnej fermentacji 
w technologii EM®, która przyczynia się do namnożenia pożytecznych 
drobnoustrojów, przemiany naturalnych cukrów i produkcji cennych dla 
organizmu ludzkiego substancji, np. naturalnego, prawoskrętnego kwasu 
mlekowego. Skład produktu uzupełniany jest naturalną witaminą C 
z aceroli.

Produkt jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, wegański, 
bezalkoholowy, nie zawiera laktozy i posiada certyfikat bio (DE-ÖKO-006).

Skład: woda, koncentrat soku z czerwonych pomarańczy, sacharoza, 
sok pomarańczowy, acerola, płatki komosy ryżowej, melasa trzcinowa, 
bakterie kwasu mlekowego, ekstrakt ziołowy z: anyżu, bazylii, nasion 
kopru włoskiego, dzikiej róży, liści maliny, korzenia imbiru, oregano, liści 
drzewa oliwnego, mięty pieprzowej, rozmarynu, liści buka zwyczajnego, 
tymianku

Stosowanie: 3 razy dziennie 10 – 15 ml lub 1 x dziennie 30 – 50 ml 
czystego preparatu; nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.

Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l

EMIKO SAN 

EM® Drink to probiotyczny napój zawierający specjalną mieszankę fermentowanych Efektywnych Mikroorganizmów®. Rezultatem 
fermentacji jest wysoka zawartość bakterii kwasu mlekowego, witamin, enzymów, antyoksydantów oraz naturalnych antybiotyków. 
Dodatkowo napój jest wzbogacony organicznym sokiem aroniowym zasobnym w witaminy C i K. Substancje te przyczyniają się 
do poprawy odporności i witalności organizmu człowieka oraz stymulują namnażanie pożytecznej flory bakteryjnej w układzie 
pokarmowym, także w trakcie lub po zakończeniu kuracji antybiotykowej.

Skład: krystalicznie czysta woda, bakterie kwasu mlekowego, drożdże, organiczny 
sok z aronii (16%), naturalny aromat czarnej porzeczki (4%), wyciąg z otrąb 
pszennych

Stosowanie: jako dodatek do odświeżających i energetyzujących napojów 
na bazie wody gazowanej lub niegazowanej; opakowanie wystarcza do 
przygotowania 77 porcji.

Dostępne opakowania: bag-in-box 2 l

EM® Drink

• wysoka zawartość żywych i aktywnych bakterii kwasu mlekowego
• bogactwo witamin, antyutleniaczy oraz naturalnych antybiotyków
• zawartość naturalnego soku z aronii z witaminami C i K
• brak cukru i laktozy
• brak sztucznych barwników, aromatów i konserwantów
• składniki w 100% pochodzenia naturalnego

Co czyni EM® Drink tak specjalnym:

EM-X Gold® Minerals to pastylki łączące w sobie specjalne 
właściwości EM-X Gold® z dużą zwartością cennego wapnia 
z koralowca Sango oraz dodatkiem drożdży piwnych. 

Wapń odgrywa ważną rolę w podziale i specjalizacji komórek 
oraz jest niezbędny do utrzymania zdrowych kości i zębów. 
Oprócz wapnia koralowiec Sango zawiera także ponad 70 innych 
pierwiastków śladowych, m.in. magnez, który jest naturalnym 
partnerem wapnia w organizmie. Drożdże piwne natomiast są 
bogate w błonnik pokarmowy i witaminy z grupy B, a ponadto 
aktywują funkcje minerałów.

Skład: XCEM, wapń koralowy Sango (6,84%), wodny chlorek 
magnezu Nigari, drożdże piwne, nośnik maltitol, woda, 
wypełniacz (krystaliczna celuloza), tlenek krzemu, stearynian 
wapnia (E 470a), naturalny chlorek magnezu 

Stosowanie: 9 tabletek (= 1,45 g) dziennie, popijając niewielką 
ilością płynu; nie przekraczać dziennej zalecanej ilości; nie 
stosować jako substytutu zróżnicowanej i zbilansowanej diety 
oraz zdrowego stylu życia.

Dostępne opakowania: słoiczek - 810 pastylek (130,5 g), saszetki 
- 7x9 pastylek (14 g)

Wapń wykorzystywany  
w pastylkach powstaje 
w wyniku naturalnej erozji 
martwych koralowców. Podczas 

wydobywania piasku koralowego 

ŻYWE rafy nie są niszczone!

EM-X Gold® Minerals 

Ceramiczne naklejki z proszkiem ceramicznym EM-X służą do 
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, łagodząc 
i minimalizując negatywne skutki oddziałania takich fal na 
środowisko i ludzi. 

Mogą być umieszczane na wszelkiego rodzaju urządzeniach 
emitujących fale elektromagnetyczne, w szczególności telefonach 
komórkowych, monitorach komputerowych, tabletach.

Dostępne warianty kolorystyczne: zielony, czarny 

Naklejki 
anty E-SMOG
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Rurki ceramiczne wykonane są z glinki montmorylonitowej 
poddanej fermentacji z udziałem preparatów EM 1 oraz EM-X 
Gold®, a następnie wypalonej. Tak przygotowana ceramika 
zachowuje szczególne właściwości wynikające z dodatku EM®,  
nie wchodzi w reakcje chemiczne, jest niepalna i twardsza niż stal.

Rurki różowe
Rurki różowe wypalane są w niskiej temperaturze 800 – 900°C. 
Mają porowatą strukturę, podobną do porcelany lub pumeksu, 
właściwości higroskopijne i związaną z tym wysoką zdolność do 
adsorbowania i usuwania z wody szkodliwych substancji, w np. 
chloru i innych chemikaliów.

Zastosowanie: umieścić kilkanaście rurek w dzbankach na 
wodę, czajniku, zraszaczach, akwarium, zbiornikach na wodę dla 
zwierząt. Uwaga – w przypadku pojemników z wodą dla zwierząt 
nie należy wrzucać rurek luzem, lecz nawlec je na sznurek 
lub inny element pozwalający utworzyć stałą konstrukcję. 
Zapobiegnie to przypadkowemu ich połknięciu przez zwierzę. 

Opakowanie wystarcza do uzdatniania wody w 80 litrowym 
pojemniku. Rurki należy wymienić po 6 miesiącach

Dostępne opakowania: 80 g, 700 g

 
Rurki szare
Rurki szare wypalane są w wysokiej temperaturze 1200 – 1300°C. 
Wypalanie w tak wysokiej temperaturze zmienia ich strukturę 
i właściwości. W trakcie wypalania glinka staje się najpierw lepką 
cieczą, a po schłodzeniu mocno się wiąże i staje wyjątkowo 
twarda. Ten rodzaj rurek szczególnie nadaje się do uzdatniania 
wody i poprawy jej walorów jakościowych oraz smakowych. 

Mają one zdolność do rozbijania klastrów wody, dzięki czemu 
zawarte w niej mikroelementy stają się lepiej przyswajalne przez 
organizm. Zmieniają także napięcie powierzchniowe i poprawiają 
smak. 

Zastosowanie: umieścić rurki ceramiczne w dzbanku, czajniku, 
pojemniku na wodę ekspresu do kawy, konewkach do podlewania 
roślin, pojemnikach na wodę dla zwierząt (należy zabezpieczyć 
je przed przypadkowym połknięciem), akwarium, wazach na 
kwiaty, itp. Przeciętnie na 1 l wody należy dodać 12 rurek. Idealnie 
będzie, jeśli odczeka się 10 godzin przed użyciem wody do picia 
lub gotowania. 1 rurka o średnicy 35 mm wystarcza na pojemnik 
do 500 l wody. Zaleca się jej stosowanie w oczkach wodnych, 
basenach, cysternach, dużych zbiornikach wody pitnej

Szare rurki w przeciwieństwie do różowych mogą być używane 
przez praktycznie nieograniczony czas. Należy je jednak co 
najmniej 4 razy w roku umyć i wygotować przez 10 min 

Dostępne warianty: 1 szt. o średnicy 35 mm, drobne rurki  
w opak. 100 g, 500 g

Rurki ceramiczne EM-X 

Czy wiesz, że:
• rurki umieszczone w woreczku w bębnie pralki albo 

w koszyku na sztućce zmywarki znacząco podnoszą 
efektywność prania i zmywania.

• rurki umieszczone w lodówce pochłaniają 
nieprzyjemne zapachy.

• rurki umieszczone w lodówce, w szufladzie na 
warzywa i owoce, w pojemniku na chleb albo 
w szafkach, w których przechowywane są produkty 
spożywcze wydłużają okres ich świeżości.

• rurki dodane do piekarnika w trakcie wyrastania 
ciasta drożdżowego oraz do naczyń do gotowania na 
parze podnoszą walory smakowe przygotowanych 
potraw.

Odżywczy krem na dzień i na noc o świeżym cytrynowym zapachu  
i sportowym charakterze. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry -  
także dla mężczyzn! Wysokiej jakości składniki łagodzą i delikatnie 
równoważą skórę. Wyciągi z roślin w większości pochodzą  
z certyfikowanych upraw ekologicznych a olejki eteryczne są 
pochodzenia naturalnego. Przeciwutleniające działanie kremu 
zapewnia zastosowanie w składzie produktu przeciwutleniaczy  
EM-X Gold oraz kulki ceramicznej.

Skład:  woda, sok z liści aloesu zwyczajnego, oliwa z owocu 
oliwki europejskiej, glyceryl stearate, glikol pentylenowy, alkohol 
behenylowy, sorbitol, olej z nasion kamelii olejodajnej, masło shea, 
EM-X Gold®, masło z nasion kakaowca właściwego, olej z nasion 
mornigi olejodajnej, olej ze skórki cytryny, olej z nasion słonecznika, 
olej z owoców werbeny egzotycznej, sól morska, tokoferol, proszek 
ceramiczny EM, guma ksantanowa , kwas mlekowy, kaprylan 
glicerolu, stearoiloglutaminian sodu, sorbinian potasu, lewulinian 
sodu, kwas anyżowy, chlorek sodu, cytral, limonen, linalool, geraniol

Dostępne opakowania: 50 ml 

Naturalne kosmetyki z linii EMIKO Care są odpowiednie 
dla osób w każdym wieku. Szczególnie polecane są dla 
osób o skórze wrażliwej. Są łagodne i zawierają wyłącznie 
organiczne składniki, a wyjątkowe działanie pielęgnacyjne 
i regeneracyjne zawdzięczają olejkom roślinnym 
i dodatkowi Efektywnych Mikroorganizmów® oraz EM-X 
Gold®. Kosmetyki nie zawierają olejów mineralnych, olejów 
silikonowych i sztucznych barwników.

Odżywczy krem na dzień i na noc z wodą z płatków róży damasceńskiej, 
przeciwutleniaczami i cennymi olejkami do skóry normalnej  
i suchej. Wysokiej jakości składniki łagodzą i delikatnie równoważą 
skórę. Wyciągi z roślin w większości pochodzą z certyfikowanych 
upraw ekologicznych a olejki eteryczne są pochodzenia naturalnego. 
Antyoksydacyjne działanie kremu zapewnia zastosowanie w składzie 
produktu przeciwutleniaczy EM-X Gold i kulki ceramicznej.

Skład: woda z kwiatów róży damasceńskiej, woda, oliwa z owocu oliwki 
europejskiej, sorbitol, cytrynian stearynianu gliceryny, masło shea, 
alkohol behenylowy, EM-X Gold®, uwodorniona fosfatydylocholina, 
sól morska, ceramika EM, masło z nasion kakaowca właściwego, olej 
z nasion mornigi olejodajnej, olej z nasion słonecznika, hydrolizowany 
wyciąg z gardenii florydzkiej, tokoferol, lewulinian sodu, anyżan sodu, 
palmitynian askorbylu, alkohol, guma ksantanowa, kwas anyżowy, 
alkohol fenetylowy, maltodekstryna, kompozycja zapachowa, cytral, 
citronellol, geraniol, limonen

Dostępne opakowania: 50 ml 

EMIKO Care 
Różany krem do twarzy 

uroda

EMIKO Care 
Cytrusowy krem  
do twarzy 
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Świeże, cytrusowe mleczko do demakijażu z EM-X Gold do każdego rodzaju skóry. Oczyszcza, 
odświeża i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji, ma właściwości antyoksydacyjne.

Skład: woda, oliwa z owocu oliwki europejskiej, alkohol cetylostearylowy, EM-X Gold®, 
olej z nasion jojoby, olej z nasion mornigi olejodajnej, olej ze skórki cytryny, olej z nasion 
słonecznika, sól morska, proszek ceramiczny EM, tokoferol, olej z owoców werbeny 
egzotycznej, siarczan cetearylu sodu, lewulinian sodu, sorbinian potasu, guma ksantanowa, 
kwas anyżowy, anyżan sodu, limonen, cytral, linalool, geraniol

Dostępne opakowania: 100 ml

EMIKO Care
Cytrusowe mleczko oczyszczające

Lekkie i orzeźwiające mleczko do twarzy o świeżym cytrynowym zapachu i sportowym charakterze. 
Mleczko odpowiednie jest dla każdego rodzaju skóry - także dla mężczyzn! Wysokiej jakości składniki 
łagodzą i delikatnie równoważą skórę. Wyciągi z roślin w większości pochodzą z certyfikowanych upraw 
ekologicznych a olejki eteryczne są pochodzenia naturalnego. Przeciwutleniające działanie mleczka 
zapewnia zastosowanie w składzie produktu przeciwutleniaczy EM-X Gold.

Skład: woda, olej ze słodkich migdałów, cytrynian stearynianu gliceryny, olej z nasion kamelii, masło z 
nasion kakaowca właściwego, masło shea, EM-X Gold®, olej z nasion mornigi olejodajnej, olej ze skórki 
cytryny, olej z nasion słonecznika, sól morska, proszek ceramiczny EM, witamina E, olej z owoców 
werbeny egzotycznej, guma ksantanowa, kwas mlekowy, sorbinian potasu, lewulinian sodu, alkohol 
behenylowy, kwas anyżowy, anyżan sodu, limonen, cytral, linalol, geraniol

Dostępne opakowania: 100 ml 

Naturalny i pielęgnujący dezodorant, z dodatkiem pierwotnej soli morskiej 
EMIKO®, trawy cytrynowej, olejku szałwiowego. Zapewnia skuteczną 
ochronę przez potem. Nie zawiera syntetycznych emulgatorów oraz 
sztucznych aromatów i barwników. W opakowaniu znajduje się dodatkowo 
kulka ceramiczna EM-X o właściwościach energetyzujących.

Skład: woda, alkohol, pierwotna sól morska EMIKO®, olejek z trawy 
cytrynowej oraz szałwii pochodzących wyłącznie z upraw organicznych

Dostępne opakowania: 50 ml 

Łagodny, wegański szampon do włosów normalnych i przetłuszczających 
się. Zapewnia włosom długotrwały, świeży zapach, połysk i objętość. 
Jest wyjątkowo wydajny. Dzięki zawartości wartościowego oleju 
z miąższu rokitnika wzmacnia naturalną strukturę włosa. Dodatek 
kredy leczniczej pielęgnuje skórę głowy, ograniczając jej przetłuszczanie 
się. W opakowaniu znajduje się dodatkowo kulka ceramiczna EM-X 
o właściwościach energetyzujących.

Skład: woda, kokosowy surfaktant, białko pszenicy, beta-karoten, olejek 
pomarańczowy, celuloza, olejek cytrynowy, olej z miąższu owoców 
rokitnika, guma ksantanowa, kreda, alkohol benzylowy, kwas benzoesowy, 
sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas cytrynowy, cytral, limonen 

Dostępne opakowania: 200 ml 

EMIKO Care 
łagodny szampon do włosów 

EMIKO Care 
dezodorant w sprayu 

Jedwabiste masło do ciała EMIKO wyróżnia się wspaniałymi właściwościami 
odżywczymi i pielęgnacyjnymi oraz cudownym zapachem cytrusów. Jest idealne do 
codziennej pielęgnacji ciała, ale szczególnie nadaje się do skutecznego i trwałego 
odżywiania suchej skóry. Po zabiegu skóra jest nawilżona, gładka i elastyczna. 

Skład: olej migdałowy, masło kakaowe, masło shea, biały wosk pszczeli, kreda, 
witamina E, olejek eteryczny z mandarynki, olejek eteryczny z pomarańczy, perfumy, 
proszek ceramiczny EM-X, cytral, cytronelol, limonen, linalol, kumaryna

Dostępne opakowania: 120 ml 

EMIKO Care masło do ciała 

EMIKO Care  
Cytrusowe mleczko 
pielęgnacyjne do twarzy 

Odżywcze mleczko do demakijażu z wodą z płatków róży damasceńskiej i EM-X Gold.  
Oczyszcza, odświeża i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji, ma właściwości 
przeciwutleniające.  

Skład: woda z kwiatów róży damasceńskiej, woda, oliwa z owocu oliwki europejskiej, cytrynian 
stearynianu gliceryny, alkohol behenylowy, glikol pentylenowy, EM-X Gold®, olej  
z nasion jojoby, uwodorniony olej rycynowy, sól morska, proszek ceramiczny EM, ekstrakt  
z kory magnolii lekarskiej, olej z nasion mornigi olejodajnej, hydrolizowany ekstrakt  
z gardenii florydzkiej, maltodekstryna, lewulinian sodu, anyżan sodu, alkohol, kompozycja 
zapachowa, guma ksantanowa, kwas mlekowy, alkohol fenetylowy, cytronelol, limonen,  
geraniol, cytral

Dostępne opakowania: 100 ml 

EMIKO Care 
Różane mleczko oczyszczające 
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uroda

To tradycyjny produkt technologii EM przygotowany wg oryginalnej receptury 
z Bali z naturalnych, cennych olejków eterycznych. Ta naturalna mieszanka 
na bazie organicznego oleju kokosowego idealnie nadaje się do codziennej 
pielęgnacji oraz do masażu. Olejek jest niezwykle wydajny - wystarczą 2 - 3 
krople czystego olejku do regeneracji skóry dłoni lub stóp lub 5 - 10 kropli do 
relaksującego masażu ciała.

Skład: olej kokosowy, olej z orzechów makadamia, olej z trawy cytrynowej, olej 
z goździków, olej z kopru włoskiego, olej cynamonowy, olej miętowy, ekstrakt 
z korzenia imbiru, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z brodziuszki wiechowatej, 
ekstrakt z korzenia galangi, ekstrakt z ziela gduchi, ekstrakt z pieprzu betelu, 
alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, cynamon, alkohol cynamonowy, cytral, 
kumaryna, limonen, cytronelol, farnezol, geraniol, izoeugenol, linalol

Dostępne opakowania: 25 ml 

EM Bokashi olejek eteryczny 

Mleczko EMIKO Care to unikalna mieszanka EM-X Gold®, proszku ceramicznego 
EM-X Gold® oraz ekstraktu z drzewa herbacianego, endemicznej rośliny wschodniej 
Australii. Doskonale nadaje się do codziennego mycia twarzy i całego ciała. Zawarte 
składniki i zastosowanie technologii EM zapewniają intensywną pielęgnację, 
pozostawiając przyjemny i delikatny zapach cytryny. 

Skład: woda, laurylosiarczan sodu, poliglukozyd laurylowy, chlorek sodu, kwas 
cytrynowy, związki powierzchniowo czynne na bazie oleju kokosowego, monooleina, 
sorbinian potasu, proszek ceramiczny EM-X®, ekstrakt z mirtu cytrynowego

Dostępne opakowania: 250 ml 

EMIKO Care
mleczko do mycia twarzy i ciała 

Balsam pielęgnacyjny EMIKO zawiera krzem, kredę leczniczą z Rugii, 
cenny olejek jojoba oraz jest bogaty w mikroelementy. Wspomaga 
regenerację skóry, poprawia jej strukturę i sprawia, że staje się ona 
delikatna, miękka oraz gładka. Może być stosowany na dzień i na noc. 
Balsam działa także łagodząco, dlatego w połączeniu z olejkami zalecany 
jest do masażu. 

Skład: woda, kreda, olej jojoba, lanolina, alkohol cetylowy, pierwotna 
sól morska EMIKO®, srebro, proszek ceramiczny EM-X®, antyoksydacyjny 
ekstrakt z rozmarynu

Dostępne opakowania: 80 ml 

EMIKO Care
balsam pielęgnacyjny 

uroda

Żywe Mydło EM w płynie jest kosmetykiem o właściwościach łagodzących i regeneracyjnych. 
Produkowane jest z naturalnych składników najwyższej jakości. Zawiera żywe kultury 
bakterii: Efektywne Mikroorganizmy EM®, antyutleniacze EM-X Gold® oraz dodatek 
japońskiej glinki ceramicznej. Doskonale pielęgnuje skórę całego ciała oraz z powodzeniem 
może zastąpić szampon z odżywką. Ze względu na zawartość bakterii kwasu mlekowego 
może być używane również do higieny intymnej.

Dostępne opakowania: 500 ml (butelka brązowa lub zielona), 5 l, 10 l

EM Żywe Mydło probiotyczne 

Ta bogata w minerały pasta do zębów przygotowywana jest wyłącznie na bazie 
naturalnych składników. Kreda lecznicza z Rugii, bogata z natury w fluor, delikatnie 
usuwa szkodliwy nalot na płytce nazębnej, chroniąc przy tym szkliwo. Minerały 
i mikroelementy zawarte w paście zapewniają zdrową florę jamy ustnej i właściwą 
higienę, a także łagodzą wrażliwość dziąseł.

Skład: woda, kreda, glinka rhassoul, związki powierzchniowo czynne na bazie oleju 
kokosowego, pierwotna sól morska EMIKO®, proszek ceramiczny EM-X®, stewia, ekstrakt 
z ostryżu jawajskiego, olejek z fenkuła (wariant z koprem włoskim), mentol (miętowa)

Pasta nie zawiera gliceryny, syntetycznych konserwantów i substancji chemicznych. 

Dostępne warianty: homeopatyczna, miętowa, z koprem włoskim (także spełnia 
wymogi homeopatii)

Dostępne opakowania: 75 ml

EMIKO Care
Pasta do zębów

Pozwól aby Twoi klienci mogli 

uzupełniać butelki na „żywe 
mydło” i tym samym mogli 
przyczyniać się do ograniczania 

ilości plastiku.

Stworzona przez naturę glinka ceramiczna skutecznie oczyści skórę 
i dostarczy jej potrzebnych minerałów. Glinki są z powodzeniem używane 
w domowej pielęgnacji skóry. Ich aplikacja jest łatwa, a ponieważ są 
produktem naturalnym, użytkowanie tego typu kosmetyków nie pociąga za 
sobą ryzyka uczuleń czy podrażnień.
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EM White Refresh to naturalny preparat o wszechstronnym zastosowaniu. Może być używany 
jako środek do odświeżania, mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni, do zamgławiania 
pomieszczeń w domu i w biurze, a także do oczyszczania oczek wodnych. Zawiera naturalne 
kwasy organiczne i enzymy pozyskiwane z fermentacji Efektywnych Mikroorganizmów® z ziołami, 
owocami i otrębami ryżowymi. Preparat zasiedla otoczenie pożyteczną mikroflorą, biologicznie 
czyści i dezynfekuje powierzchnie, usuwa nieprzyjemne zapachy, ogranicza rozwój szkodliwej 
mikroflory i roztoczy.

Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

EM White Refresh 

domdom

Naturalny środek do mycia wszelkich powierzchni, w szczególności armatury 
łazienkowej, blatów i podłóg, o niezwykle świeżym i energetyzującym zapachu, 
który zawdzięcza specjalnej mieszaninie olejków eterycznych z limonki, mandarynki 
i bazylii. Doskonale czyści i dezynfekuje oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. 
Dodatek kompleksu EM® pozwala na zasiedlenie mytych powierzchni pożyteczną 
mikroflorą, która stanowi naturalną barierę dla rozwoju patogenów i roztoczy.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Żywy płyn do mycia powierzchni

W pełni naturalny środek do ręcznego mycia naczyń z kompleksem żywych szczepów 
bakterii probiotycznych. Swój zapach zawdzięcza naturalnym olejkom eterycznym. 
Doskonale usuwa tłuszcz i pozostawia naczynia błyszczące i bez smug. Płukanie naczyń nie 
wymaga użycia dużej ilości wody z uwagi na ograniczone wytwarzanie piany. 

Dostępne zapachy: japoński cytrus yuzu, mięta 
Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l

W pełni naturalny środek w formie żelu o zapachu miętowym do utrzymania 
toalet w czystości. Bardzo skutecznie czyści, dezynfekuje oraz usuwa kamień, 
przebarwienia i nieprzyjemne zapachy. Dzięki dodatkowi Efektywnych 
Mikroorganizmów® zasiedla czyszczone powierzchnie przyjazną mikroflorą 
i ogranicza rozwój niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów.

Dostępne opakowania: 1 l

Naturalne produkty Greenland Technologia EM z linii EKO 
DOM charakteryzują się świetnymi właściwościami myjącymi 
i odświeżającymi, jednocześnie nie przyczyniając się do 
zanieczyszczania środowiska. Doskonale sprawdzą się w każdym 
domu. Produkty wytwarzane są wyłącznie z naturalnych, w 100% 
biodegradowalnych składników pochodzenia roślinnego. 
Zawierają także kompleks żywych bakterii probiotycznych EM®. 
Produkty są wolne od SLS, SLES, parabenów, konserwantów. 
Posiadają certyfikaty ECOCERT. Wspomagają rozkład ścieków i są 
przyjazne dla domowych oczyszczalni.

Żywy płyn do mycia naczyń

Żywy płyn do mycia toalet

Naturalny środek do odświeżania powietrza o delikatnym zapachu. 
Wyprodukowany z wykorzystaniem żywych szczepów bakterii probiotycznych 
EM® i unikalnych kompozycji zapachowych. Preparat nie tylko neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze, ale także zasiedla otoczenie przyjazną 
mikroflorą, ograniczając rozwój szkodliwych mikroorganizmów i roztoczy. 
Wyjątkowy atomizer 500 ml w każdej pozycji butelki równomiernie rozpyla 
preparat w postaci delikatnej mgiełki. Oba warianty opakowań można ponownie 
uzupełniać odświeżaczem z butelki typu refill.

Dostępne nuty zapachowe: bergamotka, kwiat lipy, orientalny, yuzu

Dostępne opakowania: 200 ml, 500 ml

Żywy płyn do odświeżania 
powietrza

• Obawiają się, że przemysłowe środki czystości mogą 
wpływać negatywnie na zdrowie domowników.

• Cierpią na alergie, astmę lub mają skórę wrażliwą na 
podrażnienia.

• Chcą ograniczyć zużycie tradycyjnych, chemicznych 
środków czystości w trosce o środowisko.

Linia EKO DOM została 
stworzona z myślą 
o tych, którzy:

EM Bokashi Starter Kompostowy to wysokiej jakości organiczny 
preparat, zawierający Efektywne Mikroorganizmy®, przeznaczony 
do regeneracji gleby i produkcji wysokiej jakości kompostu metodą 
Bokashi. Jest niezastąpiony przy segregacji frakcji bio z odpadków 
kuchennych. Zapobiega ich gniciu i stymuluje fermentację, przez 
co odpadki kuchenne nawet przy dłuższym przechowywaniu nie 
wydzielają nieprzyjemnych zapachów a tym samym nie przyciągają 
owadów. Ponadto podnosi jakość gleby, spulchnia ją i użyźnia, a także 
stymuluje wzrost korzeni i poprawia przyswajanie nawozów.

Dostępne opakowania: 2 kg (worek lub słój), 10 kg

EM Bokashi 
starter kompostowy 
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domdom

Diolin EM Pasta czyszcząca z gąbką (cytrynowa) jest przeznaczona do czyszczenia 
gładkich powierzchni. Specjalna kompozycja środków czyszczących i efektywnych 
mikroorganizmów skutecznie usuwa kamień i tłuszcze. Preparat jednocześnie czyści, 
poleruje, pielęgnuje i konserwuje.

Dostępne opakowanie: 400 g

Doskonałe rozwiązanie domowego kompostowanie odpadków 
kuchennych lub do wygodnego gromadzenia frakcji bio. Oferta  
obejmuje dwa rodzaje pojemników: tradycyjny BO1 oraz innowacyjny 
BO2 Ocean, wytwarzany z ręcznie zbieranych i poddanych recyklingowi 
sieci rybackich. Do zestawów oraz pojedynczych pojemników dołączamy 
gratis 2 kg preparatu EM Bokashi Starter Kompostowy.

Dostępne warianty: BO1 o poj. 16 l pojedynczo lub w zestawie,  
BO2 Ocean o poj. 9,6 l

Dostępne opcje kolorystyczne pojemników: BO1 - czarno-zielony, 
biały-jasnozielony, oliwkowy-biały, szarobeżowy-biały, szary-jasnozielony, 
szary-zielony, BO2 Ocean - czarny

To wyjątkowo skuteczny preparat do likwidacji kamienia, który 
dzięki aktywnej piance o właściwościach adhezyjnych szybko 
i skutecznie usuwa kamień z armatury oraz powierzchni kuchennych 
i łazienkowych. Środek czyszczący wyprodukowany w zintegrowanej 
Technologii EM® jest całkowicie biodegradowalny (OECD 301) i łączy 
siłę wysoce skutecznych środków odkamieniających i efektywnych 
mikroorganizmów.

Dostępne opakowanie: 500 ml, 1 l

W 100% naturalna kombinacja tłoczonego na zimno oleju z orzecha włoskiego i wosku 
pszczelego, wzbogacona specjalnymi ekstraktami z roślin leczniczych. Kremowa 
konsystencja ułatwia równomierne rozprowadzanie i wchłanianie oraz zapewnia wysoką 
wydajność. Diolin EM Pielęgnacyjny wosk pszczeli jest niezwykle łagodny dla skóry 
i charakteryzuje się niezwykle wysokim potencjałem bioenergetycznym (11.500 wg skali 
Bovisa).

Produkt może być także wykorzystywany do pielęgnacji wyrobów ze skóry, mebli, 
w szczególności antycznych, oraz każdego rodzaju drewna, w tym także drewnianych 
przyborów kuchennych oraz wyrobów i zabawek dla dzieci (przetestowany pod kątem 
normy DIN EN 71-3 Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego). Z powodzeniem można 
nim również pielęgnować elementy skórzane i drewniane znajdujące zastosowanie 
w hodowli, np. ule.

Pojemność: 100 ml

Bokashi Organko 1 i Organko 2 Ocean 
Pojemniki do kompostowania 
odpadów 

Proste segregowanie i kompostowanie
domowych odpadów organicznych

Diolin EM
preparat do usuwania 
kamienia 

Diolin EM
Pielęgnacyjny wosk pszczeli 

Diolin EM 
Pasta czyszcząca z gąbką 

neutralizuje nieprzyjemne zapachy w kuchni 
(nawet cebuli czy czosnku)

zmieścisz więcej odpadów niż przy standardowej 
segregacji (fermentacja zmniejsza objętość)

zyskujesz organiczny nawóz do roślin i naturalny 
środek do udrażniania rur

w prosty sposób będziesz uzupełniać swój ogródek 
w materię organiczną

wygodnie dokonasz segregacji odpadów 
organicznych w swojej kuchni.

Zalety pojemnika 
Bokashi Organko:

Powstały z odpadków organicznych kompost, dzięki dodatkowi 
EM Bokashi Starter Kompostowy i zawartych w nim 
mikroorganizmów, jest bogaty w makro- oraz mikroelementy  
i jednocześnie wolny od ewentualnych szkodliwych substancji, 
które zostały zneutralizowane przez mikroorganizmy. 
W pojemnikach możemy umieścić kuchenne odpadki organiczne, 
resztki gotowych potraw, jak: ryż, ziemniaki, makaron, owoce, 
warzywa, kawę, herbatę, kwiaty, chusteczki, serwetki, owoce 
cytrusowe, skórki banana, skorupki jaj lub mniejsze odpady 
ogrodowe.
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ogródogród

EM 5 jest preparatem mikrobiologicznym, stosowanym zapobiegawczo i służącym do 
wzmocnienia naturalnej odporności roślin i odstraszenia szkodników. Zawiera specjalną 
kompozycję Efektywnych Mikroorganizmów® oraz ich metabolitów wtórnych i fermentowanych 
wyciągów roślinnych. 

Jego działanie jest oparte na stymulowaniu naturalnego układu odpornościowego roślin 
oraz ograniczaniu aktywności patogenów poprzez zasiedlanie środowiska konkurencyjną dla 
nich mikroflorą. Zawarte w produkcie naturalne ekstrakty roślinne, w szczególności allicyna 
i kapsaicyna, mają właściwości odstraszające szkodniki. 

Preparat w pełni naturalny i bezpieczny, nie wymaga okresu karencji.

Stosowanie: podlewanie lub oprysk roztworem 1:200 (5 ml/1 l wody) w całym okresie wegetacji, 
w odstępach 7 dni.

Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Preparat EM Multi Grower to mikrobiologiczna szczepionka, przeznaczona do stymulacji rozwoju 
systemu korzeniowego i wzmacniania odporności roślin. Zawiera specjalną kompozycję Efektywnych 
Mikroorganizmów® oraz ich metabolity wtórne. 

Produkt skutecznie wspiera zdrowy rozwój roślin już od etapu kiełkowania, przyczyniając się do 
wyrównania i przyspieszenia kiełkowania i wspomagając intensywny rozwój systemu korzeniowego. 
Produkt wykazuje także działanie fungistatyczne, ograniczając z jednej strony rozwój mikroflory 
patogennej, a z drugiej podnosząc naturalną odporność roślin. Z tego powodu jest polecany także do 
stosowania interwencyjnego w celu wsparcia regeneracji roślin w warunkach stresu fizjologicznego (np. 
przymrozki) lub po uszkodzeniach (np. gradobicie). 

Stosowanie: podlewanie lub oprysk roztworem od 1:100 do 1:20 (10 – 50 ml/1 l wody) tuż po 
wysianiu lub wysadzeniu albo w początkowym okresie wegetacji albo w warunkach stresu; produkt 
w rozcieńczeniu można też stosować do zaprawiania nasion lub do namaczania korzeni rozsady przed 
jej wysadzeniem.

Opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

EM 5

Proszek ceramiczny EM Super Cera C to glinka montmorylonitowa poddana fermentacji z udziałem 
preparatu EM1 oraz EM-X Gold®, a następnie wypalona i zmielona. Produkt może być szeroko 
wykorzystywany w ogrodzie i w domu. Często też jest używany jako dodatek do kosmetyków, maści dla 
zwierząt, farb, lakierów, tynku i innych produktów wytwarzanych w technologii EM®. 

Najpopularniejszym zastosowaniem jest poprawa struktury i jakości gleby oraz ziemi ogrodniczej. 
EM Super Cera C przyczynia się do zwiększenia i odpowiedniego zbilansowania bioróżnorodności. 
Szczególną właściwością proszku ceramicznego jest zdolność absorbowania związków azotu i innych 
składników pokarmowych, co zapobiega ich wypłukaniu i zwiększa przyswajalność. Zapobiega też 
wyjałowieniu gleby w przypadku uprawy roślin w monokulturze.

Produkt, stosowany łącznie z EM Naturalnie Aktywny, może być również używany do rekultywacji, 
ponieważ skutecznie rozkłada znajdujące się w glebie toksyny i pozostałości pestycydów.

Stosowanie: wymieszać z ziemią lub rozsypać równomiernie na powierzchni; ziemia do kwiatów 
doniczkowych i rabat – 2 łyżki na 10 l ziemi; trawniki, ziemia w ogrodzie, tunelach foliowych, szklarniach 
– 10 g/100 m2 (1 kg/ha).

Opakowania: 500 g

EM Ogród to środek do pielęgnacji ogrodów, zawierający zestaw Efektywnych Mikroorganizmów® i ich 
metabolity wtórne, zapewniający harmonijny wzrost roślin w zdrowym otoczeniu. 

EM Ogród wspiera wzrost i rozwój roślin, pobudza system korzeniowy do pobierania substancji odżywczych, 
przyspiesza fotosyntezę i produkcję substancji stymulujących wzrost (fitohormony, auksyny, gibereliny, 
cytokininy). Poprawia także zdrowotność roślin poprzez indukowanie systemicznej odporności. 

Stosowanie: podlewanie roztworem 1:100 (10 ml/1 l wody) lub oprysk roztworem w stężeniu 1:10 (100 ml/1 l 
wody) w całym okresie wegetacji roślin, w odstępach 7 – 14 dni; produkt w rozcieńczeniu 1:5 (200 ml/1 l wody) 
można też stosować do zaprawiania nasion lub do namaczania korzeni rozsady przed jej wysadzeniem.

Dostępne opakowania: 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

EM Super Cera C 

EM Naturalnie Aktywny 

EM Bio

EM Ogród 

EM Multi Grower 

EM Naturalnie Aktywny to organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, zawierający 
skoncentrowaną dawkę Efektywnych Mikroorganizmów® i Azotobakter. Przeznaczony jest do 
stosowania doglebowego i dolistnego. 

Przywraca naturalną bioróżnorodność w glebie, przyspiesza rozkład resztek organicznych (słoma, 
korzenie, łęty), stymuluje odbudowę warstwy próchniczej i poprawę odczynu pH gleby. Przyczynia się 
do znacznego polepszenia siły kiełkowania i wyrównania wschodów roślin oraz rozbudowy systemu 
korzeniowego. EM Naturalnie Aktywny wpływa także bardzo korzystnie na wykorzystanie przez rośliny 
składników odżywczych dostępnych w glebie i tych dostarczanych przez tradycyjne nawożenie. 

Preparat jest bezpieczny dla człowieka, zwierząt i roślin. Może być stosowany we wszystkich rodzajach 
upraw, zarówno w trakcie wegetacji roślin, jak i po ich zbiorze.

Stosowanie: doglebowo po zbiorach lub wiosną przy przygotowaniu stanowiska albo w fazie 
najintensywniejszego wzrostu (podlewanie lub oprysk) w dawce 100 – 200 ml/100 m2 (1 – 2 ml/1 m2), 
zawsze w rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:10 do 1:30. Większą ilość wody zaleca się używać, gdy 
gleba nie jest dostatecznie wilgotna.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Preparat EM Bio stosuje się w przydomowych szambach i oczyszczalniach ścieków do usprawniania 
procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów. Jest bardzo skuteczny w usuwaniu 
nieprzyjemnych zapachów. W naturalny sposób rozkłada materię organiczną. Dzięki dużej aktywności 
enzymatycznej preparatu EM Bio w sieci kanalizacyjnej następuje rozkład tłuszczowych osadów, 
obrastających rurociągi. Pomaga to utrzymać drożność i doskonały stan techniczny urządzeń i budowli 
kanalizacyjnych, a jednocześnie wycofać środki chemiczne i obniżyć koszty eksploatacji. EM Bio jest 
skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu współczesnych problemów utylizacji i przerobu odpadów 
oraz ścieków komunalnych.

Stosowanie: wody powierzchniowe, domowe oczyszczanie ścieków i szamba, osady nadmierne: 1 l/m3, 
materia stała lub silnie wilgotna: do 2 l/m3.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
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