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DESATERO EKOPRANÍ

Letos na jaře jsme oslavi l i šest let od doby, co
jsme přivedl i do života ekodrogeri i YELLOW
& BLUE.

Za tu dobu jsme se leccos nauči l i , a to jak
o  produktech samých, tak i o sobě a o tom, jak
chceme pracovat, protože tím, jak pracujeme,
přímo ovlivňujeme svět, ve kte-rém žijeme. Po-
stupem času jsme si uvědomil i , že naší hlavní
motivací není vydělávat peníze, ale že peníze
jsou výsledkem naší práce, která je zároveň a
především službou planetě Zemi.

Výrobky, které tvoříme, jsou odrazem nás sa-
mých, jsou vyjádřením našeho pohledu na
svět, jsou naším vyznáním lásky světu, zhmot-
něním našeho snu. Jsou nástrojem, kterým
skrze sebe pomáháme tvořit svět takový, jaký
chceme, aby byl.

Dodržíte-li uvedený postup, budete mít vypráno bez kompromisů i
v nejšetrnějším pracím prostředku, jakým jsou mýdlové ořechy.
Nevěříte?Vyzkoušejte.

1 . Ve tvrdé vodě se obtížně pere: Usnadně-
te si práci a zj istěte si tvrdost vody testovací-
mi pásky. Tvrdou vodu upravte změkčovačem.

2. Třídíme: Prádlo vytřiďte nejen podle mate-
riálů a barev, ale také podle stupně znečistění.

3. Namáčíme: Celkově více znečistěné prádlo
před praním namočte do vody s přidáním od-
straňovače skvrn. Výrazně tím usnadníte
samotný proces praní a můžete pak zvolit
mnohem šetrnější přípravky k samotnému
praní.

4. Na skvrny cíleně, ne plošně: Jednotl ivé
skvrny na j inak běžně znečistěném texti lu oše-
třete žlučovým mýdlem.

5. Téměř hotovo… Po namáčení a použití žlu-
čového mýdla je půlka práce za vámi. Běžně
znečistěné prádlo nebo prádlo po namáčení či
ošetření žlučovým mýdlem nyní stačí vyprat

v  mýdlových ořeších, pracím gelu z mýdlových
ořechů nebo mýdlových vločkách.

6. Aby bílá byla skutečně bílá (a nebyl to
jen optický klam): K bílému bavlněnému
prádlu přidejte do prací lázně bělící prášek,
prádlo bude skutečně bílé, ne pouze „opticky
zjasněné“.

7. Ve studené vodě pere chemie (nebo val-
cha): Pokud to materiál umožňuje, perte nej-
méně na 40ºC. Účinné praní ve studené vodě
vyžaduje mnohem více chemie (nebo me-
chanické práce), přitom ušetříte jen pár desí-
tek halířů na ohřívání vody.

8. Veledůležité máchání: Pro závěrečnou má-
chací lázeň používejte máchadlo, které vy-
pláchne z prádla zbytky pracího prostředku a
zneutral izuje pH prádla. Zejména důležité pro
alergiky a lidi s citl ivou pokožkou. S mácha-
dlem není nutné použít aviváž.

9. Pereme — a kdo pere pračku? Pračku
pravidelně čistěte od vodního kamene, nečis-
tot a mastných usazenin směsí odstraňovače
vodního kamene a odstraňovače skvrn.

1 0. Slunce v duši: Prádlo sušte nej lépe na
slunci — sluníčko prádlo provoní a bílé prádlo
ještě více vybělí.

V balíčku Alchymie ekopraní najdete návod a prostředky k tomu, abyste vyprali šetrně a ekolo-
gicky a zároveň účinně. Není to vlastně žádná velká věda, je pouze nutné použít některé osvěd-
čené postupy. Více na www.ekoalchymie.cz.

BALÍČEK ALCHYMIE EKOPRANÍ



SERIÁL KURZ EKOPRANÍ
bude vycházet na pokračování v Pravém domá-
cím časopise od října. Pokud časopis ještě ne-
máte předplacený, mrkněte se na
www.pravydomaci.cz,
případně je v prodej i v našem eshopu.

ŽIVÉ KURZY EKOPRANÍ
proběhnou 30.1 0. v kavárně Organica
v Olomouci : www.organicaolomouc.cz
a 5.1 1 . ve Vamberku a Týništi nad Orlicí:
www.sanami.cz

V září jsme založil i naši první dceřinnou
firmu TIERRA VERDE SLOVAKIA, s.r.o.,
která maximálně zvýší komfort obsluhy
našich slovenských partnerů. Přejeme jí
všichni , ať se jí daří.

Dnes vám představujeme nově vzniklou part-
nerskou firmu TIERRA NUEVA s.r.o., která za-
městnává znevýhodněné a zdravotně postižené
l idi a je naší „pravou rukou“. Vyrábí a balí se
zde naše ekodrogerie a j iné výrobky.

Dáváme prostor a příležitost sociálně a zdra-
votně znevýhodněným lidem uskutečnit se a
přinést svůj dar světu skrze smysluplnou prá-
ci pro ostatní.
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