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GAIA PADS v novém - nahradili jsme barevný umělý fleece jemným froté z biobavlny
a bambusu. Vložky sice nebudou tak pěkně barevné, ale jsme rádi, že jsme zase o kousek
blíže světu bez plastů :). O tom, proč nechceme používat textil z mikrovláken se můžete
dočíst například zde: http://ww2.kqed.org/science/2016/08/02/microfibers-how-the-tinythreads-in-our-clothes-are-polluting-the-bay/

GEL NA NÁDOBÍ má úplně novou recepturu i balení. Extrakt z mýdlových ořechů,
který používáme jako základ našich pracích a čistících prostředků, považujeme
za úžasnou surovinu a tak jsme jím v nové receptuře nešetřili… proto je nový
gel skutečně pěkně hnědý. Další cestou ke snižování obalového plastu je vyšší
koncentrace výrobků a začali jsme právě gelem na nádobí. Méně vody znamená
vyšší koncentraci a tím pádem i menší balení (šetříme asi 7g plastu na lahvi).
Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, jak se vám nový výrobek líbí :)

Novinkou
na cestě k minimalizaci plastů
je i NÁHRADA 5L KANYSTRŮ ZA BAG-IN-BOX - jedná
se o tenké plastové pytle s kohoutkem, které jsou umístěny
v papírové krabici. Pytel váží o celých 110 g méně než
kanystr, čili zde šetříme plastu opravdu hodně. Navíc má
velmi praktický kohout, kterým se vám bude dobře přípravky
dávkovat.

SÁČKY NA VÝROBU OŘECHOVÉHO MLÉKA Z BIOBAVLNY
jsou praktickým doplňkem pro ty, kteří si doma vyrábějí tuto raw
pochoutku. Od běžných sáčků se liší tím, že mají zakulacené rohy,
a proto se mnohem lépe čistí od tuhých zbytků.

FRESHBEDÝNKY V BRNĚ!
Milí současní i budoucí zákazníci,
s radostí s vámi sdílíme první plody
spolupráce mezi Freshbedýnkami
a firmou TIERRA VERDE. Díky ní vám
nyní můžeme do
Brna přivézt

kompletní sortiment Freshbedýnek
a to bez omezení ve výběru bio
dobrot. Každý čtvrtek odpoledne
si můžete svůj nákup vyzvednout
v Brně v prostorách TIERRA VERDE
v Líšni. Více se dozvíte na www.
freshbedynky.cz a na Facebooku
Freshbedýnek.
VZKAZ FRESHBEDÝNEK NAŠIM
ZÁKAZNÍKŮM :) Ještě neznáte
Freshbedýnky? Dodáváme čerstvé
a kvalitní ovoce, zeleninu, maso,
mléčné výrobky a další produkty v bio

kvalitě. Děláme to pro jejich úžasnou
chuť a proto, že ekologický způsob
hospodaření je udržitelný pro naše
budoucí zdravé žití. Převážná část bio
produktů je od českých zemědělců. Jsou
to naši hrdinové, protože vše pěstují
v souladu s přírodou, bez chemických
postřiků - zkrátka tak, aby jejich půda
byla živá i pro další generace.
www.freshbedynky.cz

Raw Fest
Bratislava 17. 9. 2016
http://bioandlife.sk/

Projekt SKUTEČNĚ ZDRAVÁ
ŠKOLA (www.skutecnezdravaskola.
cz) vám jistě už není třeba
představovat. Nyní v jeho rámci
probíhá program Skutečně zdravé
září (www.skutecnezdravaskola.cz/
skutecne-zdrave-zari). Program můžeme podpořit společně: na projekt věnujeme 5 procent z maloobchodního obratu za veškerou
ekodrogerii značky YELLOW&BLUE

prodanou během měsíce září (www.
skutecnezdravaskola.cz/tierra-verde).

Biojarmok
Trenčín - Mierové námestie
(Biojarmok/Biojarmark) 23. 9. 2016
http://www.biospotrebitel.sk/
pozvanky-akcie-stretnutia/pozvankaakcia-stretnutie/1046/bio-jarmoktrencin-2016.htm
Přednášky
ALCHYMIE EKOPRANÍ:
NATUROBCHOD
Bystřice pod Hostýnem
4. 10. 2016, 16 hodin
Základní škola a Mateřská škola Via
Libertatis Nelahozeves
6. 10. 2016, 17 hodin
www.vialibertatis.cz
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