
Mýdlo na praní z  opravdového řeckého
olivového oleje  s   přírodním citronovým
extraktem, bez jakýchkoliv dalších přísad.
Neobsahuje palmový olej (sodium palma-
te/palm kernelate), syntetické parfémy,
barviva ani j iné pomocné látky.

Poradí si   s   běžnými organickými skvrna-
mi. Vhodné na ošetření si lně znečištěné-
ho prádla před praním i   k  ručnímu praní
jemného prádla a vlny.

Hmotnost: 200g

Měsíčník příznivců Zelené země I/201 5

Nedávno jsem se  s  kamarádem bavi la na téma
praní.

„Pořád ještě pereme v  Persi lu", říkal mi . „Měli
jsme doma velkou zásobu, tak jsme j i chtěl i vy-
potřebovat. Ale rozhodli jsme se, že už v  navo-
něném prášku prát nechceme. Prostě to  s   ná-
ma už nerezonuje..."

Podobné věty slýchám stále častěj i . Stále více
l idí přichází na to, že už nechtějí mít kolem se-
be syntetické vůně a používat ve své domác-
nosti výrobky, ve kterých jsou j im neznámé
chemikálie  s   nejasnými účinky na nás i   na pří-
rodu.

Vítejte do roku chemického minimalismu!

S  CITRONOVÝM EXTRAKTEM NA SKVRNY

MÝDLO Z  OLIVOVÉHO OLEJE

LOUČÍME SE SE STARÝM DESIGNEM
S  novým rokem definitivně opouštíme etikety a vzhled,
který nás provázel od roku 2010.

nová etiketa

Budou k  dostání v  našem eshopu, ale nyní je
k  Novému roku nabízme jako dárek každému, kdo
nám napíše pár řádků o  tom, proč rád používá na-
še výrobky a které z  nich má nejraděj i , co by třeba
rád vyzkoušel a co mu v  nabídce ještě chybí. Ne-
styďte se a pochvalte nás, nebojte se a napište i   to,
co bychom mohli dělat lépe. Pište na mail :

INFO@TIERRAVERDE.CZ

Alternativa žlučového mýdla
pro vegany.

Od letoška budou mít všechny výrobky „nový ka-
bátek", na který jsme postupně přecházel i během
loňského roku.

stará etiketa

Po převlékání nám zů-
staly nevypotřebované
etikety, a protože ne-
chceme vyhazovat nic,
co se ještě dá zpra-
covat, ušili jsme z  nich
pro vás tyto sexy taštič-
ky:



SERIÁL KURZ EKOPRANÍ

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

www.pravydomaci .cz

ŽIVÉ
KURZY EKOPRANÍ

BRÁNA K  DĚTEM
Brno 20.1 . 201 5 v  1 6.30

Praha 28.1 . 201 5 v  1 6.30

www.branakdetem.cz

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

http://ekoalchymie.cz/prednasky.html

PŘEJEME VÁM VŠE NEJLEPŠÍ

DO NOVÉHO ROKU!

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

Human Nature Photography hovorí áno našej
kráse a prirodzenosti . Dovoľuje nežne odložiť
bariéry, otvoriť sa a zažiť to, po čom vnútorne
túžime. Byť zmyselný, telesný, vášnivý a ra-
dostný. Plne sa pri j ímať, mať sa rád a nechať
sa tým liečiť. Nechať sa odfotiť  s   úctou k  svo-
j im hraniciam nahý, alebo oblečený tak, ako je
nám to príjemné.

Jediným kritériom „zúčastniť sa“ je vnútorný
hlas. Stačí, ak vás volá tam, kde je hojnosť,
seba-pri jatie, nespútanosť, šťavnatosť a tro-
chu dobrodružstvo. :) Nezáleží na tom, či ste
muž alebo žena, mladí alebo starí, veľkí, či
malí, krásni alebo „škaredí“.
Výsledkom fotenia je okrem fotiek pre radosť
a potešenie aj zážitok zo spoznávania a  po-
súvania svoj ich l imitov a otvárania sa sebe
samému.

WWW.HUMANNATURE.SK

HUMAN NATURE
PHOTOGRAPHY

Ivo Mesároš, náš dvorní fotograf
z  Bratislavy, představuje svůj projekt:




