
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke verzorgingstips voor uw flower box: 

* Om de dag dient een kleine scheut water te worden gedaan 

* Zorg ervoor dat het water tussen de bloemen komt 

* Als het water op de rozen komt kan dit gaan beschimmelen 

* Houdt de flower box zoveel mogelijk buiten het zonlicht. Het UV-licht kan de 

rozen laten bleken 

* Net als de mens houden bloemen niet van tocht, vermijdt daarom deze 

omstandigheden. 

* Zet de flower box niet naast een fruitschaal. Fruit produceert van nature het 

ethyleengas waardoor de veroudering van bloemen bevordert. 

* Verzorg de bloemen met veel liefde om er zoveel mogelijk van te genieten 
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