
Produkty pro bezobalový prodej 
dodáváme ve vratných kanystrech 
a kbelících, které jsou určené  
k opakovanému plnění. Obchodníci 
nám je posílají zpátky, takže jeden 
kanystr poslouží klidně i stokrát. 

Možná si říkáte, že je to složité. Jen 
tak je ale možné, aby bylo stáčení  
a rozvažování drogerie YELLOW&BLUE 
skutečně ekologické a odpovídalo 
zásadám zero waste. 

Spočítali jsme totiž, že samotné 
dodávání ve velkých baleních 
nestačí. Pokud bychom obchodníkovi 
do stáčírny zaslali 25litrový kanystr  
a nezajistili jeho vrácení a opakované 
naplnění, přijde vniveč stejné množství 
plastu, jako kdybychom mu dodali 25 

našich litrových lahví. Takže bychom 
si/přírodě vlastně vůbec nepomohli.

Proto všem příznivcům zero waste 
doporučujeme, aby se informovali, 
zda jsou nádoby, ze kterých si do 
vlastních obalů nakupují stáčené 
či sypané produkty, znovu plněny. 
Pokud tomu tak není a po jednom 
použití končí v odpadu, je objem 
spotřebovaného plastu prakticky 
stejný, jako kdyby si koupili výrobek 
rovnou v novém obalu.

Zájemcům o stáčení rádi poskytneme 
více informací na info@tierraverde.cz.

Mapu již více než 50 stáčíren dro-
gerie YELLOW&BLUE v Česku a na 
Slovensku najdete na našem e-shopu  
tierraverde.cz. 

VÍTE, PROČ JSOU NAŠE STÁČÍRNY OPRAVDU BEZOBALOVÉ?

NOVINKY PRO ZERO WASTE DOMÁCNOST 
NA FESTIVALU EVOLUTION!
Společnost TIERRA VERDE na jaře oslaví kulatých 10 let 
od svého založení. Plánujeme několik narozeninových 
akcí, mezi nimi i výjezd na náš oblíbený pražský festival 
Evolution.

Stavte se na našem stánku, rádi vám představíme 
novinky pro bezplastovou a bezodpadovou domácnost  
i nové obaly naší ekodrogerie YELLOW&BLUE.

Samozřejmostí bude i bezobalová stáčírna naší 
drogerie, takže lahvičky a lahve s sebou! 

Srdečně vás zveme také na festivalovou 
přednášku Ekologická a bezodpadová do-
mácnost Nataši Foltánové, zakladatelky 
TIERRA VERDE. 

Pokud jste na festival Evolution dosud 
nezavítali, rozhodně vám ho doporučujeme. 
Každý rok se na tuto akci moc těšíme, vždy 
se na ní potkáme s mnoha úžasnými lidmi  
a načerpáme plno inspirace. 

OBČASNÍK PŘÍZNIVCŮ 
ZELENÉ ZEMĚ  

01 2018

Novinky

FESTIVAL 
EVOLUTION
23.-25. 3. 2018 Praha,  
výstaviště Holešovice

Stánek TIERRA VERDE 
najdete u vstupu do levého 
křídla Průmyslového paláce

www.festivalevolution.cz
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De ̌kujeme

     
BIOLAND 

Pred ôsmimi rokmi Tibor Čevora so svojou priateľkou Zuzanou začali 
hľadať zdravšie alternatívy potravín. Dnes pod značkou Bioland 
prevádzkujú v Bratislave a Pezinku tri predajne zdravej výživy, e-shop  
a bistro.

Počiatočné nesmelé kroky 
zažehnal obrovský záujem ľudí. 
„Inšpirovali nás neskutočným 
množstvom návrhov na nové 
produkty. Snažíme sa vyhovieť 
každému požiadavku, pretože 
Bioland je miesto, ktoré sme 
vybudovali spoločne s našimi 
zákazníkmi, za čo sme im 
nesmierne vďační,“ popisuje 
Tibor. 

Jedným z produktov, ktorý im priniesla zákazníčka so slovami, „toto 
musíte mať“, bol aj prací gel YELLOW&BLUE. Novinka sa ujala a dnes ju 
v predajni na bratislavskej Mýtnej ulici ponúkajú i bez obalu. 

„Sme naozaj radi, že môžeme prispieť a podporiť tento úžasný projekt, 
ktorý nepochybne aj týmto krokom ušetril a sme si istí, že ušetrí našu 
planétu od obrovského množstva plastu,“ dodal Tibor.

Nas ǐ partner ̌i

WORKSHOP ALCHYMIE 
EKOPRANÍ

VEGA shop & coffee, Brno-Líšeň 
6. 3. 2018, 18:30
www.vega-shop.cz

EKOLOGICKÉ PRANÍ A ČISTĚNÍ  
A BEZODPADOVÁ DOMÁCNOST 

Knihkupectví U Hrušky, Pacov 
19. 2. 2018, 16:00

KnihkupectviUHrusky

Artschool, Brno-střed 
7. 3. 2018, 17:00
www.artschool.cz

INSPIRO CAFÉ S NATAŠOU 
FOLTÁNOVOU

Lipka - Kamenná, Brno-Štýřice 
20. 3. 2018, 17:00

www.lipka.cz

Akce


