
SÁHNETĚ PO BAMBUSU 
Na jaře jsme rozšířili nabídku o další  
ekologickou alternativu – bambusové kartáčky na zuby.

Budou se krásně vyjímat ve Vaší koupelně a čistění 
s nimi je úplně jiný pocit.
Věděli jste, že běžně používané 
plastové kartáčky představují 
vážný nerecyklovatelný 
problém? 

Tito mazlíci v limetkové, šeříkové a přírodní barvě vynikají 
kvalitním biobavlněným provedením. Praní a údržba látkových 
kapesníků je už pozapomenutá dovednost. Není to ale žádná věda 
a láskyplnou péčí o bavlněné kapesníky prospějete sobě i přírodě.

NOVÍ ZERO WASTE POMOCNÍCI V NAŠEM ESHOPU
JAK JE TO VLASTNĚ S ROZLOŽITELNOSTÍ 

ŠTĚTINY Z NYLONU 4? ŠTĚTINY Z BAMBUSU? 

BAMBUSOVÝCH KARTÁČKŮ? Bambus je přírodní materiál a je kompostovatelný. Jinak je to se štětinami – ty nejsou ani rozložitelné, tím méně kompostovatelné. Zhruba do třicátých let minulého století se u většiny zubních kartáčků používaly prasečí štětiny, a to je také jediná možnost, jak dnes mít zubní kartáček ze 100 % rozložitelného materiálu (pokud má tedy tělo vyrobené ze dřeva).

Někteří výrobci deklarují, že jsou jejich zubní kartáčky vyrobeny ze 
speciálního Nylonu 4. Je to plast vyrobený z ropy, u kterého labora-
torní studie vykazují jistou míru biodegradability. Nicméně laboratorní 
studie jsou od reálu vzdálené. Navíc ani tento druh Nylonu na výrobu 
štětin do zubních kartáčků vhodný není, používá se pouze Nylon 6.

Některé firmy 
zase tvrdí, že jsou štětiny jejich kartáčků vyrobeny z bambusu. Pokud se vám takový kartáček dostane do ruky, stačí jednoduchý test: vezměte zápalku a zkuste, co se bude dít, když štětiny vystavíte plameni. Pokud štětiny vypadají jako nylonové a začnou se v plameni rozpouštět jako by byly z plastu, znamená to jediné: JSOU z plastu. Žádný zubní kartáček nemá štětiny z bambusu, protože takové štětiny se prostě nevyrábí. Zkuste si představit štětiny ze dřeva – a bambus je zjevně dost podobný materiál...

HEBOUČKÉ KAPESNÍKY
Z BIOBAVLNĚNÉHO SATÉNU
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Sáčky z recyklovaného papíru jsou skvělými pomocníky 

při třídění organických zbytků. Sáček s biologickým 
odpadem se v kompostu rozloží do 90 dnů.

Nejexotičtější prodejna, která překrásně prezentuje naše výrobky od stáčené ekodrogerie až po dřevěné kartáče  a pomůcky do domácnosti se nachází v Ulánbátaru v Mongolsku. Děkujeme milé majitelce Oži za vzájemnou spolupráci. 

SVĚT TIERRA VERDE, ANEB CO VŠECHNO MŮŽEME ZMĚNIT A CO Z TOHO BUDEME MÍT4. června 2018, ZŠ Na Rovině, Česká Třebová, přednáška Nataši Foltánové, www.zsnarovine.eu
PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ STÁNEK NA SLOU DAYS15 . – 17. června SLOu DAYS, Praha, www.slou.cz

Děkujeme za vaše přání a za návštěvu našeho stánku.  

Těšíme se na příští rok. 

TIERRA VERDE V MONGOLSKU

KOMPOSTOVATELNÉ SÁČKY NA BIOODPAD 9 L

NA JARNÍM FESTIVALU EVOLUTION
JSME OSLAVILI NAŠE DESÁTÉ NAROZENINY
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