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Natuurlijke producten voor
professional en consument
Innogreen is een jonge en moderne onderneming die sinds
2005 actief is in het segment organische meststoffen en
biologische gewasbeschermingsmiddelen voor zowel de
professionele gebruiker als de retailmarkt. De visie van
Innogreen is ‘werken aan een beter milieu’, door producten
op de markt te brengen die eenvoud, effectiviteit, veiligheid,
kwaliteit, milieu en rendement als uitgangspunt hebben.

Naast producten voor de professional brengt Innogreen onder de
merknaam Xardin een complete lijn biologische meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen voor consumenten op de markt.
Xardin is speciaal ontwikkeld voor de milieubewuste consument en
past prima bij de stijgende vraag naar meer natuurlijke, veilige en
duurzame producten. Alle meststoffen van Xardin zijn gecertifi-

Ter ondersteuning van Xardin op de winkelvloer zijn display-

ceerd biologisch.

rekken in bruikleen verkrijgbaar alsook allerlei promotiematerialen waaronder een consumentenmagazine. Xardin

Marketing

presenteert zich direct als een volwaardig merk, met een sterke

Om Xardin duidelijk te positioneren in de markt zijn de Xardin-ver-

technisch knowhow dankzij de professionele achtergrond.

pakkingen fraai, fris en natuurlijk vormgegeven. Ook de scherpe
prijsstelling draagt zeker bij aan het succes van Xardin. Het zeer

Bodemactief

ruime assortiment - van gazonmest met Mycorrhizae tot

Nieuw bij Innogreen is onder andere Xardin Bodemactief.

Bodemactief voor de aanplant tot en met een mollenverdrijver - is

Met Bodemactief wordt de wortelvorming versterkt en

een andere duidelijke troef van Xardin. De huidige consument is

vergroot, de bodemstructuur verbeterd en uitval beperkt.

immers kritisch en verwacht keuze op de winkelvloer.

Het product bevordert het aanslaan van vaste planten,
heesters en bomen en stimuleert de groei ervan.
Bodemactief is een hoog geconcentreerd product in
korrelvorm en bevat Mycorrhizae en diverse bacteriën.
De korrels zijn makkelijk strooibaar en zuinig in gebruik.

Mollenverdrijver
Eveneens geheel nieuw is Xardin Mollenverdrijver;
een rookpot samengesteld op basis van natuurlijke oliën,
waaronder Rizinusolie. De rook trekt door de gangen van
de mol en laat een laagje olie achter op de tunnelwanden.
Dit laagje doet dienst als geurbarrière tussen de mol en
zijn voedsel. Het gevolg hiervan is dat de mol zich gaat
verplaatsen om een nieuwe voedselbron te vinden.
Het resultaat: geen mollen meer in de tuin.
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