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Nova tecnologia
para um novo

PAPEL HIGIÊNICO
BIO Active



Ajuda a reduzir risco de 
entupimento e manter a limpeza 

das tubulações.

O papel higiênico BIO Active da Elite Professional é tratado 
com tecnologia BAPT (Biologic Active Tissue Paper)
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ECONOMIA
DE CUSTOS!

Reduz a necessidade de 
manutenção de tubulações e 

sistemas sanitários.

SEM MAU
 CHEIRO!

Benefícios da tecnologia

CHEGA DE
ENTUPIMENTOS!

Reduz de forma natural os 
riscos de entupimento em 
qualquer tipo de tubulações.

100%
ECOLÓGICO!

Promove e acelera o 
processo de biodegradação 
nos sistemas sanitários.

A tecnologia Bio Active reduz o 
mau cheiro proveniente de 

tubulações e sistemas sanitários, 
além de evitar os odores 

produzidos por papel higiênico 
jogado em cestos de lixo.
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Assim, as micropartículas 
BIO Active se multiplicam e 
dão inicio ao processo de 
LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES 
e sistema de esgoto.

As micropartículas BIO Active 
ajudam na degradação de 
matéria orgânica, a evitar o 
mau cheiro e na LIMPEZA DAS 
TUBULAÇÕES mostrando 
resultados em apenas quatro 
semanas.

Como funciona a tecnologia Elite Professional BIO Active

Através de um micro spray são 
aplicadas micropartículas
BIO Active no papel higiênico.

Quando o papel higiênico é 
despejado no vaso, as 
micropartículas BIO Active
são ativadas em contato com 
grande quantidade de água.



BIO Active é um papel higiênico que a ajuda a manter locais 

com alto tráfego de pessoas mais limpos e agradáveis, tudo 

com baixa necessidade de manutenção. Utilizando uma 

inovação tecnológica e natural de alto rendimento que ajuda 

a manter a limpeza de tubulações e sistemas sanitários com

um custo reduzido.

Áreas de 
Alto tráfego SHOPPING

BIO Active
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Elimina o mau cheiro.

BENEFÍCIOS DO PAPEL

Torna o ambiente mais higiênico, reduzindo 
risco de entupimentos.

Permite reduzir custos operacionais, com um 
pequeno investimento adicional.

Com uma nova atitude podemos reduzir descarte 
o de resíduos no meio ambiente.



CENTRO COMERCIAL

BIO Active

O uso regular de papel higiênico  BIO Active
 as tubulações limpas, sem entupimentos e sem mau cheiro.

HOTEL

IDEAL PARA ÁREAS COM ALTO 
TRÁFEGO DE PESSOAS

MEIOS DE TRANSPORTE

SHOPPING

HOTÉIS RESTAURANTES

AVIÕES

ajuda a manter

HOSPITAIS



BENEFÍCIOS DO JOGAR PAPEL NO VASO

Jogue o papel
no vaso...
Porque criar essa nova atitude?

O papel higiênico Bio Active conta com uma tecnologia que ajuda na degradação

de matéria orgânica nas tubulações. 

Para que essa tecnologia faça efeito, precisamos de uma simples mudança de 

atitude, jogar o papel no vaso sanitário!

Com o descarte constante do papel no vaso, os microrganismos presentes nele 

criam um ecossistema dentro dos encanamentos que trará benefícios, 

transformando os banheiros em um espaço mais limpo e livre de bactérias.

Com essa nova atitude, é possível criar um ambiente mais agradável para todos.

BIO Active
Produto eco-amigável.

Diminui o mau cheiro do banheiro.

Elimina germes e bactérias.

Diminui o descarte de lixo e uso de sacos.

Papel com tecnologia para reduzir entupimentos.



Certificações e meio ambiente

BIO Active é um produto da Elite Professional que utiliza a tecnologia 
BATP® (“Biologic Active Tissue Paper”), patenteada internacionalmente pela 
BIOTECH e comercializada em toda a América Latina, sendo exclusividade 
da Elite Professional na Argentina, Brasil, Chile e Peru.

Icono

BATP® é uma tecnologia de “ZERO IMPACTO” que foi elaborada e 
desenvolvida por meio da seleção cuidadosa de micro-organismos naturais, 
escolhidos em função de sua capacidade de degradação de poluentes.
Ela é 100% natural e não contém OGMs* ou compostos orgânicos voláteis.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO
Estudo realizado no Brasil pelo centro de pesquisa ALLERGISA Pesquisa 
Dermato-Cosmética LTDA. com 55 pessoas (em agosto de 2017).

*Organismos Geneticamente Modificados
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