
Zcela přírodní a velmi účinná forma me-
chanického hubení parazitů (blechy, klíšťata,
vši , roztoči) u zvířat (psi , kočky, koně, ptáci) a
v jej ich i l idských obydlích. Prášek pochází
z  třetihorních usazenin jednobuněčných or-
ganismů a v jeho složení převládá křemík, je-
hož mikroskopické krystalky jsou ostré. Prá-
šek funguje tak, že krystalky narušují pokožku
hmyzu a ten poté vysychá a hyne. Hubí nej-
méně 75% všeho lezoucího hmyzu do 48-72
hodin od aplikace. Prášek je zcela nezávadný,
bez jakýchkoliv toxických složek, jeho půso-
bení proti parazitům je pouze mechanické a
nemůže tak proti němu u hmyzu vzniknout

tolerance nebo imunita. Je proto zcela bez-
pečný pro zvířata (i pro mláďata a březí a ko-
j ící samice) i pro l idi .
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CATZ& DOGZjsou šetrné ekologické produkty pro péči o zvířata a jejich domovy.

WWW.CATZDOGZ.CZ

Vlastně je to tak jednoduché...
dělejme to, co nás skutečně činí
šťastné, co naplní každou naši
buňku radostí a při čem se
budeme cítit propojení s celkem.
Jedině taková práce - a často už
nebudeme vnímat, kde končí
práce a začíná hra, zábava,
tvoření - nás vede zpátky
do  jednoty se sebou samými a
s  celým světem.

Náš vzkaz pro vás

MINERÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA HUBENÍ PARAZITŮ

TULIS

Máte rádi zvířátka?My taky. A proto nechceme, abychom museli
naše miláčky přiotrávit pokaždé, když z nich chceme odstranit
blechy nebo jiné parazity.

z produktové řadyCatz& Dogz

Mnohasetletá lípa na Zaježové



SERIÁL KURZ EKOPRANÍ

pokračuje v Pravém domácím časopise druhým
dílem. Pokud časopis ještě nemáte předplacený,
mrkněte se na jeho webové stránky, případně
je v prodej i v našem eshopu.

www.pravydomaci .cz

LISTOPADOVÉ

KURZY EKOPRANÍ

3.1 1 . BRÁNA K DĚTEM BRNO 15.30H

www.branakdetem.cz

5.1 1 . VAMBERK A TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

www.sanami.cz

6.1 1 . ŽIVICA BRATISLAVA

www.zivica.sk

1 3.1 1 . BRÁNA K DĚTEM PRAHA 16.30H

www.branakdetem.cz

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

http://ekoalchymie.cz/prednasky.html

V  Tierra Verde máme rádi zelenou a možná i
kvůli zelené máme rádi stromy. Rozhodli jsme
se proto podpořit o. s. Větvení. Sdílíme totiž ná-
zor, že o kraj inu, do které každý den zasahuje-
me a ze které těžíme, je třeba se s  láskou sta-
rat. Sdružení Větvení pořádá několikrát do roka
výsadbu stromů. Šíří myšlenku Alejí Života –
živých kronik, alej í založených poblíž obce, kam
se s  každým narozeným dítětem zasadí strom.
Pokud se chcete připoj it, vzdát kraj ině svůj
hold a dát j í něco nazpět, můžete tak učinit tře-
ba v  rámci vánočního dávání.

Na našem e-shopu najdete k  zakoupení dár-
covské poukazy „Daruj strom“. Vyberete si loka-
l itu vašemu srdci blízkou nebo blízkou srdci ob-
darovávaného, vhodnou částku a my vám po-
šleme papírový poukaz. Částkou přispějete na
výsadbu stromů na území Moravy. Jakmile
dojde ve vybrané lokalitě k  sázení, obdarované-
mu při jde zpráva s  mapkou, kam může za svým
stromem nebo alej í jezdit.

WWW.VETVENI.CZ
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Pokud jste nakoupi l i nad 2000 Kč jako koncový
zákazník, můžete si tento měsíc doslova vy-
chutnat naši spolupráci s firmou Freshbe-
dýnky, e-shopem s největším sortimentem čer-
stvých BIO potravin v Česku. A proč vy-
chutnat? Proto, že ve svém balíčku najdete také
slaďoučkou datl i Medjoul , která se doslova roz-
plývá na jazyku!

S Freshbedýnkami jsme se spřátel i l i proto, že
máme jednu společnou lásku – naši planetu.
Vše, co prodávají, je v BIO kvalitě, protože še-
trnost k přírodě je pro ně na prvním místě. Na
jej ich e-shopu si můžete vybrat nejen čerstvé
BIO ovoce a zeleninu, ale i maso, mléčné vý-
robky, pečivo a další dobroty!

WWW.FRESHBEDYNKY.CZ

VĚTVENÍ O. S.

Co takhle darovat strom?

FRESHBEDÝNKY




