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Přejeme vám léto takové, jak
jste si jej vysnili, užívejte a
nabírejte sil.

MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK
Gaia Cup - nejlepší společník na cesty

Čistící prostředek pro
vášmenstruační
kalíšek

Léto je v plném proudu a zve nás objevovat a odvážit se i na cesty méně pro-
šlapané. Vydáte-l i se letos na cestu s menstruačním kalíškem, nebudete už
nikdy chtít cestovat j inak. Je to ten nejspolehl ivější společník a parťák, uše-
tří vám místo v zavazadle i hodně peněz. A možná vám zachrání i celou dovo-
lenou – koupání i sportování s  ním je prostě hračka a dokonce se na něj mů-
žete spolehnout i jako na vašeho bodyguarda, který vás ochrání před možnou
infekcí z neznámé vody. Jdete do toho?

Napište nám do konce srpna na email gaia@tierraverde.cz nebo na náš Fa-
cebook o vašich letních dobrodružstvích, kde všude vás Gaia Cup provázel .
Nej lepší odpovědi odměníme dárkem.

Slipové vložkyGaia Pads jako extra pojistka

Dlouhá životnost. Pohodlný a spolehlivý. Ekonomický. Ekologický. Příznivý pro zdraví. To všechno je Gaia Cup. Více na www.gaiacup.cz.
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LEVANDULOVÝ SÁČEK DO ŠATNÍKU

NAŠE LETNÍ PREMIÉRY
PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ

SE SILICÍ Z VAVŘÍNU KUBÉBOVÉHO

MÝDLOVÉ VLOČKY

ZE ŽLUČOVÉHO MÝDLA

CITRONOVÝ GEL NAVODNÍ KÁMEN

O tom, jak účinné je žlučové mýdlo
na odstraňování skvrn j istě nikdo
nepochybuje. Nabízíme vám nyní
na vyzkoušení dalšího pomocníka

– vločky ze žlu-
čového mýdla. Ba-
lení je stejné jako
normální mýdlové
vločky: 400g zaví-
rací sáček nebo
2,5kg pytel .

Citronový gelový čistič s citronovou si l icí je ur-
čený na vodní kámen a minerální usazeniny.
Skvěle funguje na usazeniny na keramice,
vodovodních kohoutcích, vanách, toaletách.

Gelová konzistence umožní přípravek nanést a
nechat působit i na nepřístupných místech. Na-
bízíme jej ve třech vel ikostech balení - od malé
250ml lahvičky přes 750ml balení s dávkovačem
až po klasický 5l kanystr.

Mnozí z vás jej
znají z minulosti
– bavlněný sá-
ček s poutkem
na zavěšení
plněný su-
šenou levan-

dulí na provonění
vašeho šatníku.

Nabízíme jej nyní ve dvou vel ikostech ne-
bo oba v  jednom balení.
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Náš nejoblíbenější produkt se
převlékl do nového voňavého
kabátku.

I když vavřín kubébový (latin-
sky Litsea cubeba) ne-
má s citrusy moc
společného, je to svěží
citrusová vůně, která
rozjasní váš den.




