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OBČASNÍK PŘÍZNIVCŮ 
ZELENÉ ZEMĚ  

Před zimou jsme našim produktům 
pořídili nové slušivé kabátky. Jedním 
z důvodů, proč jsme se rozhodli dát 
obalům našich výrobků nový vzhled, 
bylo, že jsme chtěli svět TIERRA 
VERDE prezentovat jako celek. 

Na nových obalech také najdete 
více informací o produktech  
a jejich použití. Na přední 
straně přibyly názorné pikto-
gramy-obrázky. Přidali jsme  
i vzkazy o Chemickém minima-
lismu či Obalové evoluci a praktické 
QR kódy s odkazy na náš web.  

Když už jsme zmínili Obalovou 
evoluci – v rámci redesignu všechny 
produkty suché drogerie YELLOW 
& BLUE přebalujeme do papírových 
obalů. Je to náš další důležitý krok  
v omezovaní plastů. 

Pro redesign obalů jsme se rozhodli 
i proto, aby naše výrobky co nejvíce 
vyjadřovaly, jak vnímáme je i sami 
sebe. Doufáme, že si jejich „natur“ 
vzhled zamilujete stejně jako my. 

Kromě obalů proměnu absolvovalo  
i logo TIERRA VERDE a loga některých 
značek (viz grafika vpravo). Řadu 
biobavlněných produktů TIERRA  
ORGANICA nyní najdete pod názvem 
CASA ORGANICA a pracujeme na 
nové značce výrobků určených pro 
péči o tělo – MAMA NATURA.

Děkujeme grafičkám a grafikům ze 
studia Butterflies & Hurricanes, že 
naše představy přetavili v tyto krásné 
designy. 

DROGERIE YELLOW & BLUE V NOVÝCH OBALECH

NOVINKY PRO DOMÁCNOST BEZ PLASTŮ A ODPADŮ

Jsme hrdí, že v těchto dnech opět rozšiřujeme nabídku ekologických potřeb pro 
domácnost. Představujeme vám naše novinky:

• dřevěné kartáče a štětky z certifikovaného dřeva,
• biobavlněné utěrky, kapsy a ubrousky na svačinu,
• pratelné kuchyňské žínky, filtry na kávu a kosmetické tampony z biobavlny. 

Tyto užitečné, krásné a v souladu s přírodou vytvářené pomůcky pro péči  
o domov a tělo určitě potěší i jako dárek. A to nejen vaše blízké, ale i Planetu.

THERE IS
NO PLANET
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ŠANAMI TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

Tentokrát bychom vám rádi představili české šátky na nošení dětí 
Šanami. „Nápad tkát šátky vznikl spontánně. Otěhotněla jsem, a protože 
mám nemocná záda, řešila jsem, jak zvládnu chování. Miminku se  
v šátku moc líbilo, takže jsme s nošením začali seznamovat další rodiče. 
Od toho byl jen krůček začít šátky vyrábět,“ popisuje Hana Adamcová.

Dnes pod značkou Šanami najdete desítky krásných modelů, ale  
i mikiny, bundy a kabáty pro nošení dětí. Vzory šátků paní Hana vymýšlí 
spolu s výtvarnicí,  většina z nich odráží její lásku ke krásám přírody. 

„Žití v souladu s přírodou plně zapadá do mého smýšlení. Proto když 
jsem objevila firmu TIERRA VERDE, bylo jasno. Začala jsem mýt nádobí 
gelem YELLOW & BLUE a naučila se používat žlučové mýdlo, čisticí 
písek a Puer. Prací gel z mýdlových ořechů doporučuji i pro praní šátků,“ 
dodala paní Hana.

Nas ǐ partner ̌i

TIERRA VERDE VE ŠVÉDSKU
V rámci naší podzimní série zahraničních 

návštěv jsme se zúčastnili také 
mezinárodního veletrhu  

NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA  
ve švédském Malmö.

Tato akce byla určená odborné veřejnosti 
- distributorům a obchodníkům, kteří 

hledají dodavatele kvalitních přírodních  
a ekologických produktů.

Těší nás, že se nám přihlásila řada 
firem, které mají zájem distribuovat naše 

výrobky nejen ve Skandinávii,  
ale i v dalších zemích.

Akce


