česká ekodrogerie z mýdlových ořechů
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NÁŠ ZÁMĚR
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.
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.
TIERRA VERDE TÝM

PRANÍ
Prací a bělící prostředky bez fosfátů, ropných
derivátů, palmového oleje, chlóru, syntetické
parfemace, barviv, enzymů, odpěňovačů,
opticky zjasňujících látek a plnidel. Prací
gely jsou na bázi extraktu z mýdlových
ořechů v biokvalitě, který je zpracováván
šetrnou metodou za studena a bez přídavku
chemických látek. Nezatěžují zbytečně přírodu neodbouratelnými syntetickými látkami
ani pokožku potenciálními alergeny. Koncentrované - pro běžné prádlo stačí 30 ml přípravku
nebo 4 ořechy.

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.

ŽLUČOVÉ MÝDLO

Mýdlo s přídavkem hovězí žluči k lokálnímu odstranění skvrn a organických nečistot.

pro praní ve všech pračkách a pro všechny druhy
prádla, především pro dětské oděvy a pleny,
nejjemnější prádlo z vlny, hedvábí a funkční textil.

OLIVOVÉ MÝDLO S CITRONOVÝM
EXTRAKTEM

Hlavní výhody praní s mýdlovými ořechy:
Mimo ekologických a ekonomických výhod jde
zejména o tyto vlastnosti:

Mýdlo ze 100 % olivového oleje s citronovým
extraktem na ošetření silně znečištěného prádla
před praním i k ručnímu praní jemného prádla
a vlny, pro dětské prádlo a citlivou pokožku. Vhodné
pro vegany.

ZMĚKČOVAČ VODY

Slouží k úpravě tvrdosti vody.

MÝDLOVÉ
OŘECHY

Mýdlové ořechy jsou
slupky plodu stromu
Sapindus Mukorossi,
který roste v lesích
Himalájí. Obsahují látku zvanou saponin,
která je přírodním
saponátem. Mýdlové
ořechy jsou vhodné

1. Při praní barevného prádla nedochází
		 k blednutí barev.
2. Nezanechávají v praných oděvech chemická
		 rezidua – toto zvláště ocení alergici a lidi
		 s citlivou pokožkou.

PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ

Prací gel z mýdlových ořechů bez parfemace/s rostlinnou silicí (levandule, pomeranč, vavřín), 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.

PRANÍ

MÝDLOVÉ VLOČKY

Tradiční mýdlové vločky pro ruční praní a praní
v automatických pračkách, vhodné pro všechny
druhy a barvy prádla.

MLETÉ OLIVOVÉ MÝDLO

Mleté mýdlo ze 100 % olivového oleje. Vhodné pro
ruční praní i do pračky. Lze použít také pro mytí
veškerých dřevěných povrchů v domácnosti a k ručnímu umývání nádobí.

L’VANDU LOVE - MÁCHADLO PRÁDLA

Máchadlo s příjemnou levandulovou vůní, které se
přidává do máchací lázně místo aviváže. Neutralizuje
vodu a rozpouští sražené zbytky mýdla, čímž usnadní
jejich vypláchnutí s máchací vodou.

PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ
NA VLNU

Jemný gel s lanolínem, který udržuje vlněné vlákno
pružné. Základem je výtažek z mýdlových ořechů
v biokvalitě získaný nejšetrnější metodou extrakce za
studena.

PRACÍ GEL Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ
NA FUNKČNÍ SPORTOVNÍ TEXTIL
S KOLOIDNÍM STŘÍBREM

Prací gel na bázi přírodních rostlinných saponinů
z mýdlových ořechů pro nejšetrnější praní funkčního
textilu, zejména prádla z dutých vláken a mikrovláken.
Obsahuje koloidní stříbro, které má antimikrobiální
a fungicidní vlastnosti.

ÚKLID
Přípravky pro ekologický úklid bez fosfátů,
ropných derivátů, palmového oleje, chlóru,
syntetické parfemace, barviv. Nezatěžují zbytečně přírodu neodbouratelnými syntetickými
látkami ani naše tělo potenciálními alergeny.

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 vyčistí ucpaný odpad a odstraní pachy
v kuchyních a odpadním potrubí. Vhodný do koupelen a kuchyní. 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

NÁDOBÍ
Prostředky na mytí nádobí bez fosfátů, ropných
derivátů, palmového oleje, chlóru, syntetické
parfemace, barviv, enzymů. Gely na nádobí
jsou vyrobeny na bázi extraktu z mýdlových
ořechů v biokvalitě, který je zpracováván
šetrnou metodou za studena a bez přídavku
chemických látek. Nezatěžují zbytečně přírodu
ani nádobí neodbouratelnými syntetickými
látkami.

GEL NA NÁDOBÍ

Jemný a účinný gel s příjemnou vůní z přírodní
citronové silice. Velmi šetrný k pokožce rukou.

GEL DO MYČKY NA NÁDOBÍ
Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ

Účinný prostředek do všech myček na nádobí
si poradí i se silně znečistěným nádobím.

AVIVÁŽ

Aviváž s jemnou levandulovou vůní. Zjemňuje prádlo,
pomáhá odstraňovat statický náboj v syntetickém
textilu.

TURBOZVON

Pomůcka pro zvýšení účinku namáčení a rychlé ruční
praní. Intenzivní mechanický pohyb uvolní nečistoty
z prádla.

k odstraňování mastnot, dehtových a inkoustových
skvrn, vosků a lepidel.

POMERANČOVÝ ODMAŠŤOVAČ - SPREJ

Účinně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty,
inkoust, mastné otisky prstů, čistí skvrny na kobercích
a podlahách.
s mnohostranným využitím v ekodomácnosti.

PRÁŠEK Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ
V BIOKVALITĚ

Jemně mletý prášek z mýdlových ořechů je pro
svůj vysoký obsah saponinů přírodním saponátem
s velmi širokým uplatněním.

ČISTÍCÍ PÍSEK Z PRÁŠKU
Z MÝDLOVÝCH OŘECHŮ

Jemný čistící písek pro snadné čistění umyvadel,
dřezů, sporáků, nádobí, koupelnové keramiky a sklokeramických varných desek.

POMERANČOVÝ ODMAŠŤOVAČ KONCENTRÁT

Univerzální koncentrovaný čistící prostředek vyrobený z pomerančových terpenů. Vhodný zejména

SŮL DO MYČEK NA NÁDOBÍ

Slouží k regeneraci iontového výměníku, který
zachycuje ionty vápníku a hořčíku a tím změkčuje
mycí vodu.

OPLACH DO MYČKY NA NÁDOBÍ

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.

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.

CITRONOVÝ GELOVÝ ČISTIČ NA VODNÍ
KÁMEN

Gelový čistič s citronovou silicí na vodní kámen
a minerálni usazeniny. Skvěle funguje na keramice,
vodovodních kohoutcích, vanách či toaletách.

CLEAN TOUCH - OPLACH LAHVÍ

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.

Omezuje tvorbu minerálních usazenin na nádobí
a dodává mu přirozený lesk.

TIERRA VERDE s.r.o.
výrobce ekodrogerie z Brna
tel. 511 119 820
777 727 370
info@tierraverde.cz
www.tierraverde.cz

