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Rozšiřujeme řady našich produktů i řady
spolupracujících, a proto nyní nastala po-
třeba rozšířit i místo, ve kterém pracuje-
me. Vedle naší výrobny v brněnské Líšni
si v těchto dnech zařizujeme jednací a
tvořící prostory. Máme k dispozici velmi
povedeně zrekonstruované místo (tímto
děkujeme našem panu domácímu☺).
A to nejlepší nakonec: Je tu i showroom a
posezení pro zákazníky.
Takže… přijďte na kafe a kus řeči!

Najdete nás v Brně-Líšni v areálu bývalého Ze-
toru (dnes ZKL). Od Lidlu (Trnkova 121) se dáte
dolů kolem parkoviště, na druhé odbočce do-
prava, po pravé ruce budete mít rozestavěnou
budovu České televize, a pak už najdete
navigační šipky, které vás k nám dovedou.

SÁČKY NA POTRAVINY Z BIOBAVLNY

Naše oblíbené síťovky z biobavlny doplňujeme novinkou na trhu – sáčky na suché po-
traviny z nebělené biobavlny. Sáčky nabízíme v několika velikostech a tvarech a hodí
se na odnos a skladování pečiva, ovoce, zeleniny, luštěnin, ořechů, sušených hub, by-
lin… Ideální pro nákup „bez obalu“.

— MALÝ SÁČEK 30×20 cm: Vhodný na pečivo, byliny, houby, luštěniny, semena
— VELKÝ SÁČEK 46×30 cm: Vhodný na chléb/pečivo
— SÍŤOVÝ SÁČEK 38×30 cm: Vhodný na ovoce a zeleninu
— SÁČEK NA BAGETY 52x9x8 cm
Dále zařazujeme také plátěnou nákupní tašku 37x40x10 cm a úžasnou hustou sí-
ťovku, která poslouží jako elegantní taška přes rameno.

BĚŽNÁ BAVLNA: Pěstování a výroba běžné
bavlny má obrovský vliv na životní prostředí a
lidi, kteří se pěstováním a výrobou bavlny živí.
Běžně pěstovaná bavlna zabírá necelá 3% ze
světově obdělávané půdy, ale spotřebuje zhru-
ba 25% všech insekticidů a 10% všech herbici-
dů vyrobených na světě. Pro pěstování bavlny
se používají chemické látky, které jsou za-
kázané pro pěstování potravinových plodin. Po
vypěstování je bavlna zpracovávána za použi-
tí dalších toxických látek, z nichž část ve
vláknech zůstává a dostává se do kontaktu
s pokožkou. Semena z bavlny ošetřené toxický-
mi chemikáliemi se zpracovávají na krmivo pro
zvířata a na olej využívaný pro výrobu cukrovi-
nek a pečiva. Na výrobu jednoho trička a
jedněch džínsů se spotřebuje okolo půl kila
pesticidů a syntetických hnojiv. Přes 25 milio-

nů lidí ročně utrpí otravu pesticidy a kolem 20
tisíc na tyto otravy zemře. Běžné metody
pěstování bavlny se navíc stávají díky rostou-
cím cenám chemických látek nákladné.

BIOBAVLNA: Biobavlna je pěstována na
ekofarmách, které se zaměřují na pěstování po-
travin a bavlny podle jasně stanovených
pravidel. Na těchto ekofarmách je zakázáno
používání toxických chemických pesticidů, in-
sekticidů a hnojiv a geneticky modifikovaných
organismů. Farmy usilují o vybudování biolo-

gicky rozmanitého zemědělského systému a
udržení úrodnosti půdy přirozenou cestou. Ob-
lečení z biobavlny navíc nezpůsobuje alergie
při nošení.

CERTIFIKACE: Pěstování a výroba biobavlny
podléhá certifikaci a standardům meziná-
rodních organizací, např. SKAL nebo GOTS.
Tyto normy definují metody pěstování bavlny,
přes sklizeň až po výrobu látek a textilních vý-
robků s  přihlédnutím na sociální podmínky
dělníků. Více na global-standard.org.

ZABYDLUJEME SE V NOVÉM

PROČ BIOBAVLNA?
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Představujeme zelené kadeřnictví z Olo-
mouce, kde kromě skvělé a jemné péče o
vlasy probíhá i „nejjemnější“ způsob dis-
tribuování naší ekodrogerie, tedy stáčení
do vlastních nádob.

Zelená hlava je místo, kde se šetrně posta-
ráme o Vaše vlasy a zároveň můžeme na-
bídnout přírodní a eko alternativy ke kla-
sickým šamponům, pracím práškům apod.
Je to salon pro přemýšlivé lidi.

Zdraví Vás Zuzana Gabčo Burdejová

WWW.ZELENAHLAVA.CZ

Maloskalský jarmark
Malá skála, 5. 9. 2015

maskamaloskalsko.cz/
maloskalskyjarmark

Raw Food Fest
Bratislava, 19.9.2015

on.fb.me/1LFg6Gn

Podzimní den českého medu na Jiřáku
Praha, 19. - 20.9.2015

farmarsketrziste.cz

Ekoalchymie praní a úklidu

Havlíčkův Brod, 23.9.2015

Spolupořádá mateřské centrum
Zvoneček a prodejna Dej si Bio

zvonecek.unas.cz

Vegefest
Praha, 26.-27.9.2015

vegetarianskyfestival.cz

Kalendář akcí: ekoalchymie.cz/prednasky.html




