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Čím dál více l idí si uvědomuje, jak svým neše-
trným zacházením s  chemickými prostředky
ohrožujeme prostředí, ve kterém žijeme, zne-
čišťujeme vodu, kterou máme pít, vzduch, kte-
rý potřebujeme dýchat… Nechceme se však
vzdát určitého komfortu a vůně saponátů nám
mohou být do určité míry příjemné. Možná si
už ani nedokážeme představit uklízet něčím,
co nevoní… Proč tedy nepoužít pro úklid pří-
rodní esenciální oleje? Pokud nahradíme do-
sud běžně používané saponáty za ekologicky
šetrnou drogeri i , kterou namísto syntetické

parfemace osvěžíme esenciálními olej i , nabídne
se vám oproti chemickým náhražkám nesporné
množství výhod.

Si l ice zpříjemní svou autentickou vůní naše
domovy přirozeným způsobem, který neškodí
l idem ani životnímu prostředí. Vůně si l ic se da-
j í mezi sebou různě kombinovat podle určitých
klíčů, čímž lze vytvořit nejen množství zají-
mavých vonných kompozic, ale i posíl i t přiro-
zené účinky éterických olejů z rostl in.

Nedávno jsem viděla krátké video autora

Michaela Pollana, autora několika knih

o  jídle a potravinách, z nichž česky vyšlo

Dilema všežravce (vřele doporučuji). Poví-

dá v něm o GM bramborách a jiných

lahůdkách. Nejvíce mě ale zaujala věta, že

co se týče výživové hodnoty naší stravy,

není ani tak důležité, co jíme, ale jak jídlo

vzniklo - zda je uvařila lidská bytost, nebo

vyrobila nějaká nadnárodní korporace.

V  prvním případě pokrm vznikl ideálně

s  láskou a záměrem dát svým blízkým to

nejlepší. V  druhém případě asi tušíme, že

je záměr úplně odlišný. A tak mě napadá -

může něco podobného platit i u pracích a

čistících prostředků? Může být jejich kva-

lita a dopad na náš svět ovlivněny způso-

bem, jak a kým je produkt vyroben?

Dejte nám vědět, jak to cítíte vy.

TIP NA VÁNOČNÍ VOŇAVÝ ÚKLID

— Prázdnou lahvičku s  kapátkem na míchání směsí
— Brožurku s  návody

SADA OBSAHUJE:

Sada přírodních silic s  návody, jak jednotlivé silice i jejich směsi
využít při osvěženíúklidu vašeho domova.

— Přírodní silice:

Levandule 30 ml, Pomeranč 10 ml, Grapefruit 10 ml, Citron 10 ml, Vavřín

kubébový (litsea cubeba) 10 ml, Tea Tree 10 ml, Borovice 10 ml, Eukalyptus 10 ml

Odkaz na video najdete
na našem Facebooku:

HTTPS://FB.COM/TIERRAVERDE.S.R.O

Nataša Foltánová

majitelka firmyTierra Verde



SERIÁL KURZ EKOPRANÍ...
. . .pokračuje v Pravém domácím časopise tře-
tím dílem. Pokud časopis ještě nemáte před-
placený, mrkněte se na jeho webové stránky,
případně je v prodej i v našem eshopu.

www.pravydomaci .cz
ZODPOVĚDNÁ FIRMA

Do eshopu jsme přidal i
novou sekci Potrava pro
duši , kam jsme přesunuli
Pravý domácí časopis, a
přidal i tam i zásadní kni-
hu Zodpovědná firma:
model toho, aby CSR
(společenská odpovědnost
firem) nebyla jen prázd-
nou frází. I sami se máme
v čem zlepšovat...

Jak je na tom vaše firma?

PŘEDNÁŠKY

ALCHYMIE EKOPRANÍ
Brno
20. 1 . 201 5 1 6:30 - 1 8:00
Brána k dětem, Orlí 1 7

Praha 2
28. 1 . 201 5 1 6:30 - 1 8:00
Brána k dětem - Kurzovna, Náplavní 1 1

www.branakdetem.cz

PŘEJEME VÁM VŠE NEJLEPŠÍ

K  VÁNOCŮM I DO NOVÉHO ROKU!

Kavárnu a obchod vede naše úžasná kama-
rádka, Monika Školová. Kavárna má jedinečnu
a příjemnou atmosféru, vaří se zde opravdové
jídlo a podávají se skvělé Moničiny dezerty.

WWW.ORGANICAOLOMOUC.CZ

Kavaléristů 8, Olomouc

TIERRA VERDE s.r.o. | www.tierraverde.cz | www.tierra-verde.sk | e-mail : info@tierraverde.cz | tel . +420 51 1 1 1 9 820

Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za svůj
hlavní cíl stanovi la pomoci slepičkám z vajíč-
kových velkochovů. Chceme, aby alespoň tu
druhou část  svého života proži ly tam, kde
uvidí slunce, trávu, žížaly..., kde se budou
moci popelit, běhat po zahradě, kde j im ne-
bude hrozit smrt, pokud zrovna nebudou
snášet vajíčka.

Více se dozvíte na:

WWW.SLEPICEVNOUZI.CZ.

KAVÁRNA ORGANICA
OLOMOUC

SLEPICE V NOUZI




