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HEBOUČKÉ KAPESNÍKY 
Z BIOBAVLNĚNÉHO SATÉNU
Dámské 27×27 cm v barvě Natural a pánské 36×36 cm  
v barvě Myší kožíšek, balené po 6 ks

Jemné a příjemné při každém použití, na rozdíl od 
papírových kapesníků po sobě nezanechváváte po 
každém vysmrkání chlórem bělený odpad! Spotřeba 
vody na výrobu papírového kapesníku na jedno použití je 
2 litry, kdežto spotřeba vody na jedno použití látkového 
kapesníku (výroba + praní) je 0,5 litru - použijeme ho 
přibližně 520 krát. 

POVLEČENÍ A PROSTĚRADLA 
Z BIOBAVLNY
Povlečení a napínací prostěradla z luxusního hustě 
tkaného saténu v barvách Země. Rozmazlujte se 
spánkem v textilu bez chemie. 

Pružná napínací prostěradla z jersey/
úpletu s bezkonkurenčně vysokou 
gramáží 260 g/m2. 

PROČ BIOBAVLNA? 

• Biobavlna je pěstována na ekofarmách, které se 
zaměřují na pěstování potravin a bavlny podle jasně 
stanovených pravidel, a to od semene až po konečné 
zpracování látky včetně šití. Při pěstování a výrobě je 
zakázáno použití toxických chemických látek, které 

způsobují otravy u zemědělských dělníků a poškozování 
životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných 
organismů. 

• Textil z biobavlny nezpůsobuje alergie při nošení. 

Podzimní novinky



GREEN BEAUTY MARKET 
První prodejní akce zaměřená 

jen a pouze na udržitelnou krásu, 
značky přírodní kosmetiky a značky 
ekologické a veganské kosmetiky. 

Přijďte nás navštívit!
Praha  11. – 12. 11. 2016  

www.greenbeautymarket.cz 
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Nas ǐ partner ̌i

NATUROBCHOD BYSTŘICE 
POD HOSTÝNEM 
Úžasná pozitivní energie a odhodlání paní Jany 
Běhalové, majitelky obchodu, s námi velmi rezonuje. 
Během půl roku jsme měli v Bystřici dvě přednášky  
o Alchymii ekopraní a věříme, že tímto tempem bude 
brzy ekologicky prát a čistit celá Bystřice :) Děkujeme :)

EKOLOGICKÝ ÚKLID 
U ČESKÉHO MLYNÁŘE 
v Týnci nad Labem
Možná to zní jako banální sdělení - další firma, která uklízí 
bez chemie… znáte ale jiný mlýn na pšeničnou mouku, 
kde rozdávají zaměstnancům v rámci celofiremní osvěty 
knihu Život bez pšenice, chystají výrobu bezlepkových 
mouk a nyní už testují bezlepkové směsi pro pekaře v 
jejich nové laboratorní pekárně? Panu jednateli patří 
naše hluboká úcta a obdiv - takovéto příběhy nás baví… 
Držíme palce při plavbě proti proudu :)
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