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Rozhodli jsme se
s několika kolegy, že
se vypravíme na
pracovní dovolenou
a užijeme si příjem-
né slunce podzimní
Dalmácie u sklizně
oliv.

Mimo práce v sadu jsme sdíleli inspirativní ná-
pady a to, co jsme přivezli, budete mít možnost
sledovat a užívat si s námi v průběhu příštího
roku v podobě nových projektů. Vřele doporu-
čujeme i vám na chvíli odložit stres a shon, po-
nořit se do zdrojů inspirace a podívat se, co
můžeme společně udělat pro to, abychom byli
více v souladu se světem, jaký ho chceme mít.

Blíží se předvánoční úklid a my
bychom vám rádi připomněli, že
pro vás máme v nabídce dvojici po-
mocníků, kteří vám práci nejen
ulehčí, ale také zpříjemní svou po-
merančovou vůní. Oba výrobky
jsou vyrobeny na bázi pomeran-
čových terpenů, což je extrakt z po-
merančových slupek (kterých zbývá
dost a dost po výrobě pomeran-
čových džusů). Jejich vlastností je
poměrně velká odmašťovací schop-
nost, a velkou výhodou také neut-
rální reakce (kyselé přípravky po-
škozují povrchy, zásadité pak zej-
ména pokožku).

Koncentrovaný pomerančový čis-
tič je skutečný dříč, který odmaká
likvidaci veškerých mastnot v  do-
mácnosti a jinde v domě, ale nejen
to. Pomůže při odstraňování vosku

z podlahy, zašlapaných žvýkaček,
šmíru a dehtu, pryskyřice. Dá se ta-
ké použít k namáčení velmi
mastného nebo od šmíru ušpiněné-
ho prádla.

Pomerančový sprej je odlehčená
verze ve spreji. Hodí se k přímému
použití v kuchyni na odstranění
běžné kuchyňské nečistoty z po-
vrchů. Lahvičku s rozprašovačem
snadno doplníte koncentrovaným
čističem smíchaným s vodou v po-
měru 1:1.

Zároveň ještě připomínka pro ty, kteří nečetli
náš říjnový newsletter - mrkněte se na naše
vánoční balíčky, které jsou letos skutečně
povedené :)

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID S POMERANČOVOU VŮNÍ
Pomerančový čistič a pomerančový sprej
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Představujeme Vám bioprodejnu Bazal-
ka z Hradce Králové. V říjnu zde pro-
běhla přednáška Alchymie ekopraní,
která byla cíleně zaměřena na praní
v místě s velmi tvrdou vodou. A to Hra-
dec Králové bezesporu je.

„Přednáška byla praktická a srozumitelná.
Končila téměř po dvou hodinách závě-
rečným losováním vstupenek s výhrou,
kterým byl balíček Alchymie ekopraní.
Probrali jsme desatero správného praní a
doslova si očichali a osahali téměř všech-
ny výrobky, které Tierra Verde produkuje.
Setkání s paní majitelkou Natašou Fol-
tánovou a Jarmilou Hajnou bylo velmi
příjemné a inspirující.

Konečně jsem se odhodlala. Druhý den po
přednášce jsem vyprala přesně podle ná-
vodu přímo v mýdlových ořeších. A  světe
div se, ony opravdu PEROU :-)“

— Dana Indrová, Bazalka s.r.o.

Přednáška Alchymie ekopraní

Herna Sluníčko Pardubice 11.11.2015 17:00

hernaslunicko.cz

Prodejní stánek

Doteky ženské moudrosti,
Staré Město 14.-15.11.2015

www.dotekyzenskemoudrosti.cz

Přednáška Alchymie ekopraní

Zdraví ve mlýně Choceň 18.11.2015 17:00

www.zdravi-ve-mlyne.cz

Přednáška Alchymie ekopraní

ÓM Vital Veselí nad Moravou
26.11.2015 18:00

fb.com/omvital.cz

Ekoalchymická poradna

Dej si Bio Jihlava 30.11.2015 15:00 - 17:30

www.dejsibio.cz

Kalendář: ekoalchymie.cz/prednasky.html

Chcete, aby škola, do které chodí vaše děti, byla Skutečně zdravá?
Chcete, aby školní jídelna nabízela vašim dětem jídlo, které je chutné
a zdravé? Chcete, aby vaše děti získaly představu o tom, odkud jídlo
pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí? Chcete, aby vaše děti poznaly
místní farmáře, učily se o jídle a zdravé výživě, pořádaly na škole far-
mářské trhy, vařily a pěstovaly na školní zahradě ovoce a zeleninu?
Pokud ano, pomozte prosadit program Skutečně zdravá škola do vaší
školy. Pro více informací navštivte www.skutecnezdravaskola.cz.




