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OBČASNÍK PŘÍZNIVCŮ 
ZELENÉ ZEMĚ  

Novinky

Začali jsme novou etapu 
na novém místě. V našem 
bývalém líšeňském sídle už 
nám bylo těsno, proto jsme si 
našli větší výrobní halu a kan- 
celáře v Popůvkách u Brna. 
Nové prostory jsme očistili 
malým rituálem – vůní, zvu-
kem a přáním, aby se nám tu 
líbilo a dařilo.

Nyní nás najdete na adrese 
Popůvky, Vintrovna 453/3F 
(u dálnice D1 směr na Pra-
hu). V našem novém show-
roomu si můžete vyzvedávat 
objednávky na osobní odběr  
i nakoupit v naší bezobalové 
stáčírně. Sídlo firmy a fak-
turační údaje zůstávají stejné.

PŘESTĚHOVALI JSME SE DO POPŮVEK

ZERO WASTE NOVINKY A SUCHÉ PRODUKTY VE STÁČÍRNÁCH
S radostí vám oznamujeme, že jsme naši nabídku nebalených produktů nově rozšířili o suchou ekodrogerii a po- 
můcky a vybavení pro domácnost. Reagujeme tak na zájem zákazníků o stáčené produkty a četné dotazy 

vyznavačů zero waste. Tyto novinky momentálně zakoupíte ve vybraných 
bezobalových prodejnách.

Ve stáčírnách si můžete nasypat oblíbenou jedlou sodu BIKA, bělicí 
prášek PUER, Prací prášek na bílé prádlo a pleny, Čisticí písek, 
Změkčovač vody, Sůl do myčky i mýdlové vločky.

Mezi nebalené pomůcky pro domácnost jsme mimo jiné zařadili pratelné 
kosmetické tampony, látkové vložky Gaia Pads, vetiverové drátěnky, 
recy papírové obálky či biobavlněné síťovky, sáčky a ručníky.

A ještě prozradíme, že připravujeme další bezobalové novinky, které 
bychom Vám chtěli představit ještě před Vánoci. 

poslední oběd v LíšniOčISTNý RITUáL :)

MůžEMe NASKLADňOVAT

V NOVé KUCHYNI
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DEJSIBIO Z VYSOČINY 

Pokud bydlíte v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě, prodejny regionálních 
a zdravých potravin DEJSIBIO určitě neušly vaší pozornosti. A všechny 
ostatní s nimi rádi seznámíme.   

Ať jste vegetarián, vegan, 
vitarián nebo řešíte po-
travinové alergie, v obcho-
dech DEJSIBIO najdete 
bohatou nabídku kvalitních 
produktů – bio a RAW po-
traviny, farmářské sýry a jo-
gurty, čerstvou zeleninu, fair 
trade výrobky, byliny, čaje  
i tradiční japonské a čínské 
speciality. Kváskové pečivo 
mají dokonce vlastní.

A protože jídlem to rozhodně nekončí, v nabídce jejích prodejen 
najdete i certifikovanou biokosmetiku a ekologickou drogerii, včetně 
značky YELLOW & BLUE. „Produkty společnosti TIERRA VERDE máme 
v sortimentu snad od samého začátku její existence. Začínali jsme 
s mýdlovými ořechy, já sama jsem v nich prala i plenky našim dětem. 
Když se pak nabídka rozšířila, začala jsem používat také vše ostatní. 
Vyhovuje mi, že mohu prát, mýt nádobí a uklízet nejen, abych měla doma 
čisto, ale i s čistým svědomím, že neubližuji přírodě,“ přiblížila majitelka 
obchodů DEJSIBIO Dagmar Stejskalová.

Nas ǐ partner ̌i

GREEN BEAUTY MARKET 2017
Festival zdravé péče o tělo, pleť a vlasy 

10. - 11. 11., pá 14 - 19, so 10 - 19

Prague Gallery Laufen Art of Bathrooms 
I. P. Pavlova 5, Praha 2

www.greenbeautymarket.cz

CESTA ŽENY – MATKY
Festival pro podporu přirozeného 

těhotenství a porodu, 11. 11., 9:00

Katedra ošetřovatelství a porodní 
asistence, Husova 11, Plzeň

www.cestazenymatky.wordpress.com

KURZ ALCHYMIE EKOPRANÍ 
pořádá Ekocentrum Kralupy 
nad Vltavou, 29. 11., 17:00

Malý sál kulturního domu Vltava
Kralupy nad Vltavou
www.eckralupy.cz

Akce


