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Ön is megérdemli a legfrissebb és a 
tápanyagokban leggazdagabb élelmiszereket!
Az észak-amerikai konyhákban csendes forradalom zajlik. Megváltozott gondolkodásmód, melynek alapja a könnyen 
beszerezhető, minőségi és tápanyagokban gazdag mikrozöldségek, zöldfűszerek és zöldségek iránti igény. Az Urban 
Cultivator reagált erre az igényre, és az eredmény egy ultimátumos megoldás olyan alapanyagok elérésére, mely 
jellemzője a „termesztőtől a fogyasztóig“ elv.

Ön már tudja, hogy szeretne egy Urban Cultivator-t.
De tudja miért?
Egész évben frissen termesztett zöldfűszerek és zöldségek
Az Urban Cultivator Residential egy otthoni kiskert – minden egyben – melynek köszönhetően az év 365 napján élvezheti a friss 
zöldfűszereket, mikrozöldségeket, zöldségeket és virágokat. Most már sokkal könnyeb mint valaha elkészíteni az egészséges és ízletes 
ételeket - a közvetlenül otthon megtermesztett zöldségekkel!

Minimális erőkifejtés, maximális eredmények
Az Urban Cultivator termesztőrendszer előre beállított kezelése automatikusan szabályozza a rendszer belső világítását, vízellátását és 
nedvességtartalmát. Az új növények cserepekben történő elhelyezése csak pár percet vesz igénybe, és minimális heti időráfordítással már 
néhány nap múlva élvezheti a friss és ízletes zöldségeket. A zöldségtermesztés soha nem volt könnyebb és elérhetőbb!.

Innovatív és stílusos design
Amikor a konyhájáról van szó, úgy véljük, hogy a személyes stílust illetően nem szabad kompromisszumot tenni a funkcionalitás 
kárára. A legalkalmazhatóbb elemek választéka garantálja, hogy mindenkor olyan UrbanCultivator termesztőrendszer érhető el, amely 
kiválóan illik konyhája stílusához..

100%-ban organikus
Az organikus zöldségek termesztésével járó legnagyobb akadály a kártevők biztonságos távolságbantartása. 
Az Urban Cultivator termesztőrendszer használata nem igényel semmilyen növényvédő szer alkalmazását!



"Mindannyian élvezzük a termesztést 

azUrban Cultivator rendszerben, ez 

egy fantasztikus termék!"
– Martha Stewart

Beépíthető vagy önállóan álló modell is kapható, a felső lap 
többféle változatával: juharfa, cseresznyefa,tölgyfa, diófa vagy 
rozsdamentes acél. A termék méretei: M 96,6 cmx Sz 61 cm x 
M 61 cm(kerekekkel együtt).

Minden Urban Cultivator berendezést 
ajándék magokkal szállítjuk!
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Termeszhető  növények 
(és sok más is)

Ami friss az jobb
Csúcs ízek
A frissen szedett termés használata az ételek ízének 
maximális élvezetével jár! A saját zöldségek termesztése 
garantálja a frissességet és a gazdag ízeket.

Teljes értékű tápérték
Néhány salátaféle a leszedés után néhány nappal a 
tápértékének akár felét is elveszíti! Élvezze a tálalás előtt 
néhány perccel leszedett zöldség teljes tápértékét!

A pH-egyensúly és az egészség
A szervezet egészséges pH-értéke 7,35 vagyis mérsékelten 
lúgos, azonban a legtöbb elfogyasztott élelmiszer és ital 
túlságosan savas (pl.hús, üdítőitalok, ipari feldolgozású 
élelmiszerek stb.) Több lúgos hatású élelmiszer fogyasztása – 
amelyeket például az Urban Cultivator termesztőrendszerben 
termesztheti – segít a gyulladások elleni harcban, csökkenti a 
stresszt, és védi a csontok egészségét. 
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