
Měsíčník příznivců Zelené země I/2016

Foto a video návody
k našim produktům

V únoru nebo březnu se chystáme
spustit nový firemní web a nový
eshop, kde mimo jiné plánujeme
rozšířit užitečné informace o pou-
žívání naší ekodrogerie. Pře-
devším eko-začátečníci jistě uví-
tají názorné ukázky postupů při
péči o domácnost, protože někte-
ré postupy se přece jen od navyk-
lých postupů mohou lišit. Našim
záměrem je tedy dále šířit zna-
losti, pomáhat zorientovat se a
ukazovat, jak na to, všem
nováčkům i stálým uživatelům.

Budeme rádi, když se stanete
spolutvůrci a pomůžete nám
zdokumentovat vaše osvědčené
postupy praní a čištění, které pak
připojíme k patřičným produk-
tům na eshopu a také na web
ekoalchymie.cz. Dotazy a pří-
spěvky ideálně ve formě fotek ne-
bo krátkých instruktážních klipů
směřujte na vzkaz@tierraver-
de.cz, videa doporučujeme na-
hrát např. na Youtube a objem-
nější fotky poslat pomocí něja-
kého online fotoalba či úložiště.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Ať nám pocit sounáležitosti se všemi a se vším
naplňuje co největší část našeho bytí.

Ať se nám žádný čin na cestě zpět do jednoty
nezdá příliš malý a bezvýznamný.

Ať se dál potkáváme na cestě k sobě samým :-)



Prodejní stánek
DEŇ ZDRAVIA 2016
16.1. 2016 Bratislava

www.retroshopping.sk/udalost
/den-zdravia-2016

Přednáška Ekolachymie
9.2.2016 17:00 Vegejídelna Zahrada,

Vysoké Mýto
fb.com/VegeJidelnaZahrada
Přednáška Ekoalchymie

10.2.2016 10:00 Alpík prodejna
ekodrogerie, Ostrava

www.alpik.cz

Kalendář:
ekoalchymie.cz/prednasky.html
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Nový rok pod Lopeníkem

fotografie: Martin Malec

Díky spolupráci s Pravým domá-
cím časopisem jsme se dostali
k  projektu Skutečně zdravá
škola, o kterém jsme psali mi-
nule, a tím pádem se s našimi vý-
robky seznámila také výživová
poradkyně Margit Slimáková,
kterou jistě netřeba představovat
:-)

Děkujeme Margit za doporučení,
které zveřejnila na svém webu a
Facebooku a jsme moc rádi, že se
naše výrobky hodí i v její kuchy-
ni!

WWW.MARGIT.CZ
WWW.FB.COM/MARGIT.CZ




