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Krásně jsme si uži l i rituální slavnost. Na fotce vi-
díte členy našeho kruhového managementu a prů-
vodkyni rituálem Zuzu. Na další fotce Tibor,
spoluzakladatel slovenské Tierry, drží vitráž kvě-
tu života, dar ke křtinám. 

Slovenské dceři přejeme, aťse jídobře
daří a přináší všem zúčastněným hodně
radosti.   Bratia, roztočte to!

TIERRA VERDE

Kdo sleduje a zejména praktikuje naši Alchymii ekopraní
tak ví, jak velký význam má znečistěné prádlo předem
namočit. Namáčení ale už nikdy nebude jako dřív - našli
jsme geniální pomůcku (nejen) na turbo-namáčeníprádla.
Namáčecí a prací zvon jak Brno... cink cink a je to... No ale
vážně. Kdo to zkusí, už nikdy nebude chtít namáčet prádlo
jen tak, pasivně. :)

NOVÁ POMŮCKA NA NAMÁČENÍ

TURBOZVON

Prádlo k namáčení dejte do kbelíku s tep-
lou vodou, přidejte namáčecí přípravek
(doporučujeme PUER) a do vody ponoř-
te prádlo. A nyní, místo abyste se pokou-
šel i prádlodo vody zanořit rukou, použi j-
te Turbozvon. Napřed opa-trně, ať vám
voda nevystříkne ven. Zatlačte, pak na-
horu a zase dolu, a pozorujte, co se v kbe-
líku děje. Stačí dvakrát, třikrát. Pak nech-
te prádlo odpočnout, nej lépe do druhého
dne. Před praním postup zopakujte. Nyní
se j iž odmočená špína velmi intenzivním

prouděním vody dostává z prádla ven,
každým pohybem víc. Kdo pochybuje, po-
zná, když vodu vyleje. A ve vší této špíně
by se prala celá prací dávka...!

Studenti na kolej ích... chataři a chalupá-
ři .. . kempaři ... pro vás ještě jedno tajem-
ství Turbozvonu: když celý postup zopa-
kujete ještě jednou s další várkou čisté
vody - hádejte co se stane: máte vypráno!

Zvonec a pračkám bude konec? :-)

NA SLOVENSKU

Jak na to:

S velkým potěšením jsme na začátku března
pokřti l i dceřinou společnost TIERRA VERDE
SLOVAKIA   a zároveň jej í působiště, které leží pár
minut od Bratislavy v Rovince.
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Napište si o vstupenky za zvýhodněnou cenu
50 Kč (běžně 200 Kč). Na oplátku se za námi
stavte na stánku (sekce ECO-WORLD) a zapoj-
te se do empirického výzkumu "TURBO-
ZVON".

Kdo zaváhá a bude až 21 žadatel o vstupenku,
musí si při j ít zaturbo-zvonovat za plnou taxu.

Budeme se moc těšit :-).

WWW.GREENCLEAN.CZ

ZVEME VÁS NA FESTIVAL
EVOLUTION 17. - 1 9.4.
201 5 
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EKOLOGICKÁ ÚKLIDOVÁ

FIRMA GREENCLEAN

FESTIVAL EVOLUTION
sekce "ECOWORLD"
stánek Tierry Verde

pá 1 7.4.
Praha-Holešovice

WWW.FESTIVALEVOLUTION.CZ
https://www.facebook.com/eso.bio.eco

JH@TIERRAVERDE.CZ

GreenClean je první ryze ekologická úklidová
firma na českém trhu.

Svými úspěchy se k přírodě šetrnými postupy
a přípravky (mnohými z řady Yellow&Blue) se
jí daří úspěšně bořit mýty o tom, že ekologické
úklidové prostředky jsou drahé nebo neúčinné.

Přejeme j im vše nej lepší i nadále. :-)

Březnový rozhovor se šéfem GreenCleanu,
Sváťou Schubertem, si můžete přečíst na
našem Facebooku.

KURZY ALCHYMIE
EKOPRANÍ

kontakt:




