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OBČASNÍK PŘÍZNIVCŮ 
ZELENÉ ZEMĚ  

Novinky

Plastové ostrovy v oceánech, panen-
ská pobřeží plná PET lahví, zvířata  
s plastovými úlomky v žaludcích a na-
konec i mikroplasty na našich talířích 
– v posledních měsících je stále více 
zřejmé, že recyklovat plasty nestačí. 
Proto pokračujeme v naší Obalové 
evoluci, jejímž cílem je minimalizovat 
množství obalových plastů.

Jen za prvních sedm měsíců 
letošního roku jsme ušetřili téměř 
3,3 tuny plastů. Třetinu tohoto ob-
jemu představuje přechod z plas-
tových dóz na papírové, které mají 
plastové pouze víčko. Na podzim 
se chceme úplně zbavit všech plas-
tových zipových sáčků, do kterých 
nyní balíme zejména „suchou“ eko-
drogerii.

Velkou radost nám dělají bezobalové 
stáčírny naší ekodrogerie YELLOW 
& BLUE, kterých už v České a Slo-
venské republice funguje téměř 30. 
Jejich sortiment chceme na podzim 
rozšířit o sypké produkty.

162 g plastu
53 g plastu

OBALOVÁ EVOLUCE: LETOS JSME UŠETŘILI UŽ TŘI TUNY PLASTŮ!

109 g 
plastu méně

Zdroj: Greenpeace

KNIHA TAJEMSTVÍ KOSMETIKY

V našem e-shopu přibylo druhé rozšířené vydání praktické příručky Tajemství kosmetiky. 
Doporučujeme ji všem z vás, které zajímá, co obsahují kosmetika a prací a čisticí prostředky 
a jak působí na tělo, duši i přírodu. V rozsáhlých tabulkách, které jsou součástí knihy, 
je popsáno více než 2100 kosmetických ingrediencí spolu s jejich potenciálními přínosy  
i riziky. Autor příručky Vít Syrový čtenáře také seznamuje s přírodními alternativami běžně 
používaných produktů.
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PRACÍ PRÁŠEK NOVĚ S OLIVOVÝM MÝDLEM
U Pracího prášku z mýdlových ořechů na bílé prádlo a látkové pleny jsme před 
nedávnem změnili velikost obalu. Původní balení 2,5 kg v papírové tašce rušíme 
a nahrazujeme je dvoukilovým balením v papírovém sáčku. V rámci naší Obalové 
evoluce tak šetříme obalový materiál.

A do měsíce přecházíme na vylepšenou recepturu prášku, v jeho složení přibylo 
velmi kvalitní olivové a mýdlo na praní. Prací vlastnosti prášku zůstávají stejné, 
pouze nově bude obsahovat zelené kousky olivového mýdla.

De ̌kujeme

     

SPOLUPRACUJEME S PROBIO  
Největší tuzemský výrobce bio-
potravin společnost PROBIO do  
své nabídky od září zařadí eko-
logickou drogerii YELLOW & BLUE. 
Díky široké distribuční síti této 
společnosti budou naše produkty 
pro obchody zdravé výživy a pro- 
dejny biopotravin mnohem dostup- 
nější, navíc si přes PROBIO mo-
hou objednat téměř kompletní 
sortiment naší ekodrogerie.

Takto jsme oslavili první zásilku drogerie pro PROBIO.

KURZY 
ALCHYMIE EKOPRANÍ

Květ Lotosu, 7. 9. 18:00
Komenského 860/14, Opava  

www.kvetlotosu.cz 

U stoletého stromu, 20. 9. 18:00 
Městská knihovna Sedlčany  
www.ustoletehostromu.cz

Žijeme spolu v Orlických horách, 
18. 10. 17:00, Žamberk 

www.zijemespolu.cz

Nas ǐ partner ̌i
Akce


