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Při balení a plnění našich výrobků a výrobě recyklovaných tašek a obalů spolupracujeme s lidmi se zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním. Dáváme prostor a příležitost sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem 
uskutečnit se a přinést svůj dar světu skrze smysluplnou práci pro ostatní. Naše práce není o ekonomice, 
o volné ruce trhu. Není však ani o charitě. Je o tom, že každý z nás ze všeho nejvíc touží dát světu to 
nejlepší ze sebe proměněné skrze vlastní práci a podílet se tak na zhmotňování společného snu.

Tato krásná planeta je naším domovem, patříme 
sem. Věříme, že pocit oddělenosti je iluzí, že 
naše duše tvoří s duší Země jeden celek, že 
pocházíme ze stejného zdroje, jsme jedním. 
Cítíme, že naše duše nás volá zpět domů, 
do jednoty. Rozhodli jsme se uposlechnout 
toto volání. Naše práce je službou lidem 
a celé planetě, není motivována touhou 
po zisku. Výrobky, které tvoříme, jsou 
odrazem nás samých, jsou vyjádřením 
našeho pohledu na svět. Láska, vášeň  
a radost, se kterými naše produkty tvoříme, 
se projeví v jejich duši. Naše výrobky  
a služby, i způsob jakým je tvoříme, jsou 
zhmotněním našeho snu. Jsou nástrojem, 
kterým skrze sebe pomáháme tvořit svět 
takový, jaký chceme, aby byl.

NÁŠ ZÁMĚR
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Příběh naší ekodrogerie začíná v podhůří Himalájí na severu 
Indie. Rostou tam stromy plodící mýdlové ořechy, které sklízejí 
a zpracovávají tamní ženy. Samy tento malý zázrak přírody 
odnepaměti používají pro očistu těla i praní prádla. Mýdlové ořechy 
pak v České republice zpracováváme a vyrábíme pro vás výrobky 
denní potřeby, jejichž používání bude mít příznivý dopad na zítřejší 
svět všech zúčastněných - od indických žen, pro které je sklizeň  
a zpracování mýdlových ořechů zdrojem příjmů a nezávislosti,  
až po vaše děti, kterým vaše dnešní rozhodnutí napomůže  
k čistšímu a přátelštějšímu světu, za který jsme společně převzali 
zodpovědnost.
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Ekopraní znamená jednak použití šetrnějších komponentů pracích přípravků, ale také to, že použijeme vždy jen to, co 
nezbytně potřebujeme. Běžně ušpiněné prádlo totiž velkou část z látek obsažených v běžných pracích prostředcích 
k vyprání nepotřebuje a s více znečistěným prádlem si snadno poradíme, pokud dodržíme několik jednoduchých 
kroků. Takové praní však vyžaduje mnohem větší míru naší vědomé účasti a o trochu více práce. Odměnou nám 
bude jednak prádlo s minimální chemickou zátěží pro naše zdraví a také minimální zátěží pro planetu, neboť jsme 
použili jen tolik a takové přípravky, které skutečně potřebujeme.

První zásadou a mantrou ekopraní je oddělit od sebe prádlo více a méně znečištěné. Vytříděné kousky s vyšším 
stupněm znečistění nebo skvrnami ošetříme ještě před samotným praním a použijeme při tom dvě jednoduché  
a velmi účinné techniky: namáčení a ošetření skvrn.

NAŠE VÝROBKY NEOBSAHUJÍ ROPNÉ PRODUKTY, FOSFÁTY/FOSFONÁTY, OPTICKÉ ZJASŇOVAČE, ENZYMY*, CHLÓR, 
SYNTETICKOU PARFEMACI, BARVIVA.

* Enzymy obsahuje pouze žlučové mýdlo, které se používá jen lokálně na ošetření skvrn a proto nemusí být plošně 
součástí ostatních pracích prostředků.
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1.  Ve tvrdé vodě se obtížně pere: 
 Usnadněte si práci a zjistěte si tvrdost vody testovacími pásky. Tvrdou vodu upravte změkčovačem.

2.  Třídíme: 
 Prádlo vytřiďte nejen podle materiálů a barev, ale také podle stupně znečistění.

3.  Namáčíme: 
 Celkově více znečistěné prádlo před praním namočte do vody s přidáním odstraňovače skvrn. Výrazně tím usnadníte samotný proces praní  
 a můžete pak zvolit mnohem šetrnější přípravky k samotnému praní.

4.  Na skvrny cíleně, ne plošně: 
 Jednotlivé skvrny na jinak běžně znečistěném textilu ošetřete žlučovým mýdlem.

5.  Téměř hotovo… 
 Po namáčení a použití žlučového mýdla je půlka práce za vámi. Běžně znečistěné prádlo nebo prádlo po namáčení či ošetření žlučovým  
 mýdlem nyní stačí vyprat v mýdlových ořeších, pracím gelu z mýdlových ořechů nebo mýdlových vločkách.

6.  Aby bílá byla skutečně bílá (a nebyl to jen optický klam): 
 K bílému bavlněnému prádlu přidejte do prací lázně bělící prášek, prádlo bude skutečně bílé, ne pouze  
 „opticky zjasněné“.

7.  Ve studené vodě pere chemie (nebo valcha): 
 Pokud to materiál umožňuje, perte nejméně na 40ºC. Účinné praní ve studené vodě vyžaduje mnohem více  
 chemie (nebo mechanické práce), přitom ušetříte jen pár desítek halířů na ohřívání vody.

8.  Veledůležité máchání: 
 Pro závěrečnou máchací lázeň používejte máchadlo, které vypláchne z prádla zbytky pracího  
 prostředku a zneutralizuje pH prádla. Zejména důležité pro alergiky a lidi s citlivou pokožkou.  
 S máchadlem není nutné použít aviváž.

9.  Pereme — a kdo pere pračku? 
 Pračku pravidelně čistěte od vodního kamene, nečistot a mastných usazenin směsí  
 odstraňovače vodního kamene a odstraňovače skvrn.

 Slunce v duši: 
 Prádlo sušte na vzduchu, bílé nejlépe na slunci — vítr prádlo provoní a sluníčko bílé  
 prádlo ještě více vybělí.

10. 
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ZÁklADNí pRINcIp EkOpRANízákladní princip ekopraní

namočíme v pueru

Více o třídění prádla podle materiálu a o výběru pracího prostředku najdete v naši Bibli ekopraní na www.ekoalchymie.cz.

ošeTŘíme LoKáLnĚ 
žLučovým/
oLIvovým mýDLem

pŘIpraveno na praní

sKvrny
(PoTrAViNy, KreV, 
TráVA, mASTNoTA)

BĚžné 
ZnečIšTĚní

praní

ceLKové sILné ZnečIšTĚní
(HlíNA, PrACH, PoT)

TŘíDíme

HromaDa 
práDLa

TŘÍDĚNÍ PRÁDLA PŘED PRANÍM



PUER – ODSTRAŇOVAČ SKVRN A BĚLÍCÍ 
PRÁŠEK NA BÁZI KYSLÍKU
Slouží pro bělení bílého prádla i pro namáčení a odstraňování skvrn  
u barevného prádla se stálou barevností. Udržuje vlákna bílého prádla 
bez zešednutí, tedy bez nánosů minerálních usazenin z vody. Pomůže 
efektně zbavit plošného znečištění i lokálních skvrn. Kromě použití při 
praní poslouží i při čištění odtoků a WC, likvidaci plísní v koupelně, aj. 
Účinkuje díky šumivé reakci při styku s vodou, kdy se rozkládá na sodu, 
vodu a kyslík.

ŽLUČOVÉ MÝDLO
Žlučové mýdlo velmi efektně odstraňuje skvrny. Je vhodné k použití 
na bílé a stálobarevné textilie z přírodních vláken či směsných tkanin. 
Žlučové mýdlo je mýdlo s přídavkem hovězí žluči. Hovězí žluč obsahuje 
enzymy rozkládající tuky a enzymy štěpící bílkoviny. Proto se výborně 
hodí k odstranění organických skvrn (mastnota z jídla, mastnota  
z pokožky na límečcích a manžetách, šťávy z ovoce a zeleniny, krev, 
inkoust, tráva, červené víno, hlína, apod.).

MÝDLO Z OLIVOVÉHO 
OLEJE S CITRONOVÝM 
EXTRAKTEM
olivové mýdlo si poradí s běžnými 
organickými skvrnami. Vhodné na 
ošetření silně znečištěného prádla 
před praním i k ručnímu praní jemného 
prádla a vlny, pro dětské prádlo a obecně pro všechny s citlivou 
pokožku. Vhodné pro vegany. obsahuje 100% olivový olej.

TESTOVACÍ PÁSEK NA URČENÍ 
TVRDOSTI VODY
Vyhodnotí tvrdost vody před použitím změkčovače vody pro určení 
potřebného množství změkčovače.
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ZmĚKčovač

mĚKKá

praníTvrDá

TesTovací páseK
voDa

ÚPRAVA VODY PŘED PRANÍM



PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ
Prací gel z mýdlových ořechů bez parfemace/s rostlinnou silicí, vhodný 
zejména pro barevné prádlo. Základem je výtažek z mýdlových ořechů  
v biokvalitě získaný nejšetrnější metodou extrakce za studena.

PRACÍ PRÁŠEK Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ NA 
BÍLÉ PRÁDLO A LÁTKOVÉ PLENY
Prací prášek z mýdlových ořechů na bílé prádlo s bělícím účinkem  
a antimikrobiální složkou. Vhodný na dětské oblečení a látkové 
pleny. Základ tvoří jemný prášek z mýdlových ořechů v biokvalitě. Bez 
parfemace.

PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ NA VLNU
Jemný gel s lanolínem, který udržuje vlněné vlákno pružné. Vhodný pro 
praní vlny a funkčního textilu z merinovlny. Pro praní v pračce do 40°C 
a pro ruční praní. Základem je výtažek z mýdlových ořechů v biokvalitě 
získaný nejšetrnější metodou extrakce za studena.

17
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ZMĚKČOVAČ VODY
Slouží k úpravě tvrdosti vody, tedy ke změkčení vody. V měkké vodě 
se lépe pere, protože nedochází ke srážení pracího prostředku  
s minerálními látkami obsaženými ve vodě. Kromě srážení účinné 
látky pracího prostředku znamená praní v tvrdé vodě také zvýšenou 
spotřebu prostředku a následné usazování sraženin v textilu a v pračce. 
Což se týká zejména praní v mýdlových pracích prostředcích.

MÝDLOVÉ OŘECHY
mýdlové ořechy jsou vhodné k nejšetrnějšímu praní. Hodí se pro 
praní ve všech pračkách a pro všechny druhy prádla, především pro 
dětské oděvy a pleny, nejjemnější prádlo z vlny, hedvábí a funkční 
textil. mýdlové ořechy jsou slupky plodu stromu Sapindus mukorossi, 
který roste v lesích Himálají. obsahují látku zvanou saponin, která je 
přírodním saponátem.

Hlavní výhody praní s mýdlovými ořechy:
mimo ekologických a ekonomických výhod jde zejména o tyto vlastnosti:
• Při praní barevného prádla nedochází k blednutí barev
• Nezanechávají v praných oděvech chemická rezidua – toto  
 zvláště ocení alergici a lidi s citlivou pokožkou.



  

            

L’VANDU LOVE - MÁCHADLO PRÁDLA - 
NAHRAZUJE AVIVÁŽ
máchadlo s příjemnou levandulovou vůní, které se přidává do 
máchací lázně místo aviváže. V tvrdší vodě dochází ke srážení 
účinných látek pracích prostředků s minerály obsaženými ve 
vodě. máchadlo rozpouští sražené zbytky mýdla a usnadní tak 
jejich vypláchnutí s máchací vodou. Prádlo bude měkčí, barvy 
jasnější. Svou mírně kyselou reakcí neutralizuje máchací vodu, 
což je důležité zejména pro lidi s citlivou pokožkou a alergiky.  
K prádlu není nutné přidávat aviváž.

TURBOZVON
Pomůcka pro zvýšení účinku namáčení a rychlé ruční praní. 
Díky své konstrukci vytváří intenzivní mechanický pohyb vody  
a prádla a tím uvolňuje nečistoty.

AVIVÁŽ
Aviváž s jemnou levandulovou vůní pro 
všechny druhy textilu. Zjemňuje prádlo, 
pomáhá odstraňovat statický náboj  
v syntetickém textilu.  
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PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ NA 
FUNKČNÍ SPORTOVNÍ TEXTIL S KOLOIDNÍM 
STŘÍBREM
Prací gel pro nejšetrnější praní funkčního textilu, zejména prádla  
z dutých vláken a mikrovláken. Spolehlivě odstraní nečistoty, avšak 
plně zachová funkčnost všech speciálních materiálů, používaných 
na moderní sportovní ošacení. Nezanechává v prádle rezidua, která 
ucpávají póry textilních vláken a dráždí pokožku. obsahuje koloidní 
stříbro, které má antimikrobiální a antifungicidní vlastnosti. Prací gel na 
bázi přírodních rostlinných saponinů z mýdlových ořechů.

MÝDLOVÉ VLOČKY NA PRANÍ
Tradiční mýdlové vločky pro ruční praní a praní v automatických 
pračkách, vhodné pro všechny druhy a barvy prádla. Vhodné k výrobě 
mýdlového slizu.

MLETÉ OLIVOVÉ MÝDLO 
NA PRANÍ
Dobrá volba pro dětské a nejjemnější prádlo, 
hedvábí a vlnu. Vhodné pro všechny s jemnou, 
citlivou pokožkou. Vhodné pro ruční praní i do 
pračky. Velmi snadno se rozpouští v teplé vodě. 
Dále lze využít pro mytí veškerých dřevěných 
povrchů v domácnosti a k ručnímu umývání 
nádobí. mleté mýdlo ze 100% olivového oleje.



OPLACH DO MYČKY NA NÁDOBÍ
Pro použití u všech domácích myček na nádobí. omezuje tvorbu 
minerálních usazenin na nádobí a dodává mu přirozený lesk.

OPLACH NA LAHVE
Slouží ke snadnému ručnímu mytí lahví na 
vodu a skleněných či plastových nádob. 
Dokonale odstraňuje vápenaté usazeniny 
a biofilm, který se tvoří uvnitř lahví na vodu. 
odstraňuje pachy a tuky, má dezinfekční 
účinek.

GEL NA NÁDOBÍ
Jemný a účinný gel s příjemnou vůní z přírodní citronové silice, nedráždí 
pokožku rukou. Velmi šetrný, oblíbený i lidmi s kožními potížemi.

GEL DO MYČKY NA NÁDOBÍ Z MÝDLOVÝCH 
OŘECHŮ
Účinný prostředek do všech myček na nádobí si poradí i se silně 
znečistěným nádobím. Gelová konzistence má oproti prášku nebo 
tabletám tu výhodu, že v myčce nezůstávají nerozpuštěné zbytky 
mycího prostředku. Základem je výtažek z mýdlových ořechů  
v biokvalitě získaný nejšetrnější metodou extrakce za studena.

SŮL DO MYČEK NA NÁDOBÍ
Slouží k regeneraci iontového výměníku, 
který zachycuje ionty vápníku 
a hořčíku a tím změkčuje mycí 
vodu (tvrdá voda způsobuje 
usazování minerálů na nádobí  
a skle).
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WC ČISTIČ
Čistič na bázi kyseliny citronové s borovicovou silicí na čištění  
a dezinfekci WC. Rozpouští usazeniny a účinně čistí i na nepřístupných 
místech.

BIOLOGICKÝ ČISTIČ ODPADŮ
Bezpečně a rychle vyčistí ucpaný odpad a odstraní pachy v kuchyních 
a odpadním potrubí. Vhodný do koupelen a kuchyní. Nepoškozuje 
plast, keramiku, nerez a chrom, vhodný pro použití se septiky. Na bázi 
enzymů, které rozkládají organické usazeniny v odpadech.

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
Čistí pračky, myčky na nádobí, kávovary, varné konvice. Účinnou látkou 
je zde kyselina citronová.

BIKA – SODA BICARBONA, JEDLÁ SODA
Všestranný ekologický čistič a dezodorační pomocník s mnoho-
stranným využitím v eko-domácnosti. Poslouží k čištění koupelny, 
namáčení prádla a změkčení vody, omývání dětských hraček, omývání 
ovoce a zeleniny, k odstranění připáleného jídla z nádobí a sporáku. 
Bika výborně váže pachy, takže je užitečná i jako osvěžovač vzduchu 
např. do ledničky, na toaletu, naváže na sebe pach z koberce nebo 
čalounění, a řada dalšího použití.

PRÁŠEK Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ V 
BIOKVALITĚ
Jemně mletý prášek z mýdlových ořechů je pro svůj vysoký obsah 
saponinů přírodním saponátem s velmi širokým uplatněním. lze je 
použít všude tam, kde se používají běžné prací a čistící prostředky.  
má dezinfekční a protiplísňové účinky.

ČISTÍCÍ PÍSEK Z PRÁŠKU Z MÝDLOVÝCH 
OŘECHŮ
Jemný čistící písek pro 
snadné čistění umyvadel, 
dřezů, sporáků, nádobí  
a koupelnové keramiky  
a sklokeramických varných 
desek.
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UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PRO DOMÁCNOST
Velmi účinný čistič vhodný k čištění všech omyvatelných hladkých 
ploch v domácnosti, jako jsou dlaždice, kamenné a dřevěné 
podlahy, korek, PVC, linoleum, dále také k čištění skla, keramiky, 
obkladaček, dřezů a umyvadel, kuchyňských linek, aut atd.

POMERANČOVÝ ČISTIČ
Univerzální koncentrovaný čistící prostředek vyrobený z pomerančo-
vých terpenů. Vhodný zejména k odstraňování mastnot, dehtových  
a inkoustových skvrn, vosků a lepidel. Hodí se i ke strojovému čistění 
koberců a čalounění.

POMERANČOVÝ SPREJ
efektivně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, inkoust, mastné 
otisky prstů, čistí skvrny na kobercích a podlahách.

OCTOVÝ ČISTIČ NA SKLO, KERAMIKU, 
OBKLADY A DLAŽBU
Čistí veškeré hladké povrchy v kuchyni a koupelně, odstraňuje minerální 
a mýdlové usazeniny na armaturách a dlažbě. Nepoužívat na materiály 
citlivé na kyseliny (např. mosaz, mramor, leštěný vápenec).
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El cAMpO bIO
Zdravá zahrada

SEPTIK
Biologický aktivátor septiku pro podporu správného rozkladného 
procesu v septiku, který omezí zápach a prodlouží dobu nutnou pro 
vyvezení septiku.

KOMPOST
Biologický urychlovač kompostu pro nastartování a urychlení 
kompostovacího procesu.



gAIA cup
Menstruační kalíšek vyrobený z lékařského silikonu

h	 Jednoduché používání, dlouhá životnost
h	 Pohodlný a spolehlivý, perfektní řešení pro všechny druhy sportů a aktivit
h	 ekonomický – odpadá potřeba opakovaných nákupů pomůcek dámské hygieny
h	 ekologický - netvoří se zbytečný odpad hygienických pomůcek na jedno použití
h	 Příznivý pro zdraví – nevznikají alergie, nejsou známy případy vzniku syndromu toxického  
  šoku, nezpůsobuje záněty, nevysušuje sliznice, neovlivňuje vaginální prostředí

2928

GAIA PADS 
látkové slipové vložky vhodné jako doplněk 
k menstruačnímu kalíšku Gaia Cup.

GAIA MAGIC TOUCH
Přípravek na účinné čistění a údržbu 
menstruačního kalíšku.
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BIOBAVLNA

• Biobavlna je 100% obnovitelná surovina
• Biobavlna je pěstována na ekofarmách, které se  
 zaměřují na pěstování potravin a bavlny podle jasně  
 stanovených pravidel.
• Na těchto ekofarmách je zakázáno používání  
 toxických chemických pesticidů, insekticidů a hnojiv  
 a geneticky modifikovaných organismů.
• Farmy usilují o vybudování biologicky rozmanitého  
 zemědělského systému a udržení úrodnosti půdy  
 přirozenou cestou.

síŤOVkY Z bIObAVlNY 
      TIERRA ORgANIcA

Síťovky TIERRA ORGANICA ze 
100 % certifikované biobavlny 
s dlouhým / krátkým uchem.



TAŠKY, POUZDRA, OBALY
Pevná a rozměrná taška 50x40x10 cm
Pevná taška formát A4 30x35x8 cm
Skládací taškokoš 40x35x35 cm
Kosmetická taštička 23x16x5 cm
Pouzdro na psací potřeby 23x9x5 cm

Naší filozofií je zanechávat po sobě co nejméně nevyužitelného odpadu – vyrábíme přece ekodrogerii! Proto využíváme 
použité obaly od surovin k výrobě oblíbených ekotašek. Jsou to tašky a taštičky vyrobené z obalového materiálu, který 
nám zůstává při výrobě ekodrogerie YELLOW&BLUE.
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 EkOTAŠkY 
    Z REcYklOVANÉhO   
         MATERIÁlu



cATZ & DOgZ
Šetrné produkty pro péči o zvířata

Naše zvířata jsou našimi společníky, kamarády a často i členy rodiny. Stejně 
jako pro členy rodiny pro ně tedy chceme to nejlepší, zejména aby byla zdravá. 
Přispět ke zdraví našich milých chlupáčů i opeřenců můžeme také tím, že je 
nebudeme vystavovat zbytečnému působení chemických přípravků tam, kde 
se jim můžeme vyhnout. Značka CATZ & DoGZ vám poskytuje právě takovou 
alternativu - přípravky šetrné k vašim miláčkům i k planetě.

3534

MÍNA - EKOLOGICKÝ 
PRACÍ PROSTŘEDEK PRO 
CHOVATELE
Prací prostředek s dezinfekčním a deo-
doračním účinkem pro praní textilu jako 
jsou pelíšky, obojky, deky, vodítka, psí 
oblečky, aj. Díky svému složení nedráždí 
zvířecí pokožku. Dobře se z textilu 
odplavuje, takže v něm nezůstávají zbytky, 
které by působily podráždění, alergie nebo 
pro zvířata nepříjemnou vůni.

MAX - EKOLOGICKÝ ČISTIČ 
A ODSTRAŇOVAČ PACHŮ 
PRO CHOVATELE
Čistící a deodorační prostředek s velmi 
širokými možnostmi uplatnění v chovech 
drobných domácích zvířat jako jsou kočky, 
psi, fretky, myši, morčata, potkani a další. 
Velkou předností je silná schopnost 
pohlcovat pachy.

TULIS - MINERÁLNÍ PŘÍPRAVEK NA HUBENÍ 
PARAZITŮ A HMYZU
Slouží k mechanickému hubení parazitů (blechy, klíšťata, vši, 
roztoči) u zvířat (psi, kočky, koně, ptáci) a v jejich i lidských 
obydlích. Prášek pochází z třetihorních usazenin jednobuněčných 
organismů a v jeho složení převládá křemík. Jeho mikroskopické 
krystalky narušují skelet hmyzu a ten poté vysychá a hyne. Je 
bezpečný pro zvířata (i pro mláďata a březí a kojící samice) i pro lidi.



TiERRa VERDE s.r.o.
Hněvkovského 39a

61700 Brno
www.tierraverde.cz

Děkujeme vám za zájem o naše výrobky. Podrobnější informace o produktech najdete na www.tierraverde.cz. Kurz ekopraní 
najdete na www.ekoalchymie.cz. Budete-li mít jakékoliv další dotazy na produkty nebo připomínky k nim, prosím napište 
nám na adresu info@tierraverde.cz. Vaše dotazy obratem zodpovíme. Pro spěšné dotazy volejte na čísla 511 119 820 (Po - Pá 
7,00 - 15,00 hod.) nebo 604 500 164 (Po - Ne ve dne :-)).

GaBrIeLa váGnerová (naše modelka): Příroda by pro všechny měla být důvodem, proč se zamyslet nad svým životním stylem. Mně osobně 
na tuto cestu přivedla zákeřná nemoc způsobující neplodnost a velké bolesti. Nenechala jsem se vylekat a věřila Matce přírodě. Své zdraví  
a život jsem svěřila do jejich rukou a za pomocí bylinek a zdravého způsobu života svůj boj vyhrála. Dnes jsem nejen matkou malého Gabriela 
a lektorkou kurzů na výrobu mastí a mýdel, ale zároveň pomáhám ostatním ženám najít svou cestu ke zdraví. A to především proto, abych šířila 
vědomí, že příroda je pořád na naší straně a téměř nic za to nechce. Pečujte o ní tak, jako o sebe sama a ona vám to vrátí. 


