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OSLAVA HOJNOSTI
Poslední červnový den jsme oslavovali hojnost. Hojnost nejen ve hmotě (daří se nám), ale i ve vztazích a v celém našem 
bytí. Vyjeli jsme si společně parníkem po Brněnské přehradě a pak poseděli na louce u grilu. 

Děkujeme všem, kteří se k nám při- 
pojili a ti, kterým to letos nevyšlo, 
se mohou těšit na příští rok. 
Zvláštní poděkování pak patří Zuzce 
Mesárošové za nádherný obraz, který 
pro nás namalovala :) 

Proč biobavlna?
Na rozdíl od konvenční bavlny, které zatěžuje planetu obrovským množstvím jedovatých přípravků na ochranu rostlin (pěstování 
a zpracování konvenční bavlny je nejvíce toxickým zemědělským postupem ), pochází biobavlna z ekofarem, které se zaměřují na 
pěstování ba vlny podle jasně stanovených pravidel. Je tam zakázáno používání toxických chemických pesticidů, insekticidů a hnojiv 
a geneticky modifikovaných organismů. Farmy usilují o vybudování biologicky rozmanitého zemědělského systému a udržení 
úrodnosti půdy přirozenou cestou.

RUČNÍKY A OSUŠKY Z BIOBAVLNY
Extra jemné a huňaté, z poctivého froté s gramáží 550g/m². 

CERTIFIKACE GOTS
Pěstování a výroba biobavlny, ze kte ré 
jsou vyrobeny naše ručníky a osušky, 
podléhá certifikaci a standardům mezi-
národní organizace GOTS. 

Tyto normy definují metody pěstování 
bavlny i sklizeň až po výrobu látek a tex- 
tilních výrobků s přihlédnutím na so-
ciální podmínky dělníků.

ručník 50x75 cm
osuška 70x140 cm
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Hebká utěrka s vysokou savostí nahrazuje utěrky z ne-
rozložitelných syntetických mikrovláken. Vhodná do 
koupelny i kuchyně, na mytí a leštění oken, nábytku  
a všech povrchů, k utírání prachu, sušení domácích zvířat, 
leštění aut a kol, čistění bílých tabulí (whiteboard).

Proč bambus a bavlna místo mikrovlákna? 
Klasické mikrovláknové utěrky jsou super – dobře myjí 
a snižují tedy spotřebu čistících prostředků a dobře se 
udržují. Proto jsou oblíbené i mezi eko-uvědomělými 
spotřebiteli. 

V čem tedy vidíme problém? Jednak jsou klasické 
mikrovláknové utěrky vyrobeny z umělého vlákna (jehož 
původem je ropa), které je nerozložitelné. Poté, co utěrku 
vyhodíte, zůstává velmi dlouho v původním stavu. Navíc 
se také poslední dobou začínají objevovat studie o tom 
, jak se mikrovlákna z textilu (zejména polyester, z nějž 

je většina utěrek vyrobena) při praní uvolňují do vody. 
Vědci je pak nacházejí nejen ve vodě a na pobřeží, ale  
i v mořských živočiších. Zbytek si domyslete sami … 

A pokud se chcete 
dozvědět 
více, dopo- 
r u č u j e m e 
zadat do Goo- 
glu „Microplas-
tic marine pollu- 
tion“. (A ještě jed- 
na špatná zpráva 
na závěr – nejvíce 
mikročástic se uvolňu-
je z fleecu.)

UTĚRKY Z BAMBUSU A BIOBAVLNY

NOVÁ PODOBA 
BIOLOGICKÉHO ČISTIČE ODPADŮ
Prášek místo tekutiny – jednodušší balení 
a doprava, méně obalového plastu. Jedinou 
změnou pro uživatele je potřeba prášek rozmíchat v trošce vody (podle návodu na obalu). 

S touto směsí se pak zachází stejně, jako s původním tekutým výrobkem.

ZMĚNILI JSME BALENÍ PŘÍPRAVKŮ DO SEPTIKU A KOMPOSTU
Nyní nabízíme větší balení (500 g a 1 kg) v sáčcích, a to nově pod 
značkou YELLOW & BLUE (dříve EL CAMPO BIO). 

Dalším krokem ke snižování obalových plastů je výměna plastových 
dóz za recyklovatelné papírové. 

Postupně se s nimi budete setkávat u čistícího písku, Pueru, Biky 
a všech ostatních práškových výrobků. 

POKRAČUJEME V OBALOVÉ EVOLUCI: 
ZMĚNA PLASTOVÝCH DÓZ NA PAPÍROVÉ

ušetříme 52g plastu 
na balení


