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Zdrav

je v našich rukou

WHITE

BLACK

česko-slovenský
výrobce

Pantone 320

Věděli jste, že?
• Běžná drogerie obsahuje syntetické chemikálie jako například
ropné deriváty, chlor, syntetické parfémy, barviva a konzervanty,
které mohou být dráždivé, toxické nebo alergenní a mohou
negativně ovlivňovat nervový systém.
• Tyto látky se vstřebávají do těla vdechnutím i pokožkou – ta je
největším absorpčním orgánem těla. Navíc dětská pokožka je
mnohem tenčí a prostupnější než u dospělých.
• Syntetické látky na sebe navzájem působí a účinky takto vzniklých
chemických koktejlů na lidský organismus zatím nejsou téměř
vůbec prozkoumány.
• Z domácností se chemické látky dostávají do vodních toků
a dalších ekosystémů, které mohou nenávratně poškodit.

ZDRAVÍ svých nejbližších
Myslíme na

„YELLOW & BLUE,
to jsou užitečné,
krásné a voňavé věci,
které mi pomáhají
s péčí o domácnost.
Nejdůležitější pro mě je,
že jimi prospívám zdraví
naší rodiny a současně
přináším úlevu planetě, na
které žijeme.“

OŽNOSt, jak
nabízíme vám M
ZÁtěŽ OMeZIt
TuTO chemickou

MUDr. Lucia Dokoupilová,
lékařka celostní medicíny

• Ekodrogerie YELLOW & BLUE je vyvíjena v souladu s konceptem
chemického minimalismu – typickými surovinami pro výrobu
drogerie jsou extrakt z mýdlových ořechů, kyselina citronová, soda,
přírodní silice a další účinné, a přitom nezávadné a v přírodně
snadno odbouratelné složky.
• Je proto vhodná i pro domácnosti, kde žijí malé děti, lidé
s alergiemi nebo astmatem.
• Můžete pečovat o svůj domov i prádlo s příjemným vědomím,
že nezatěžujete naši planetu zbytečnou chemií.
• Produkty YELLOW & BLUE nejsou testované na zvířatech.

Pro šetrné praní
a účinné

Běžně ušpiněné prádlo vyperete i bez řady dráždivých látek,
které konvenční prací prostředky standardně obsahují. Produkty
YELLOW & BLUE pro ekologické praní si poradí i s více znečištěným
textilem – stačí je jen vhodně nakombinovat.

BAREVNÉ PRÁDLO
prací gely
• koncentrované gely na barevné prádlo (nekupujete zbytečně
vodu a obalový plast)
• s levandulovou, pomerančovou
či vavřínovou silicí,
bez vůně (pro alergiky)
• 1 l = 33 pracích dávek
• i pro praní dětského oblečení
a látkových plen

BÍLÉ PRÁDLO
Puer - BĚLíCÍ PRÁŠEK A ODSTRAŇOVAČ SKVRN
•
•
•
•

přidává se k pracímu gelu
rozjasní zašlou bílou barvu
prevence zašednutí prádla
vyčistí i toaletu, odpad, pračku či myčku

PRACÍ PRÁŠEK NA BÍLÉ PRÁDLO
A LÁTKOVÉ PLENY
• s antimikrobiální přísadou
• vhodné na praní
prádla pro děti do 3 let
(dermatologicky testováno)

SPORTOVNÍ TEXTIL
PRACÍ GEL NA FUNKČNÍ SPORTOVNÍ TEXTIL
• využívá antimikrobiální a fungicidní účinky
koloidního stříbra

na vlnu
prací gel NA vlněný textil
• s lanolinem a neutrálním
pH pro šetrné praní vlny
a funkčního sportovního
oblečení z merino vlny
• prodlužuje životnost
vlněného textilu

na skvrny

ŽLuČOVÉ MýDLO

Náš
tip

• odstraňuje mastnotu, krev,
inkoust, trávu, červené víno,
ovocné a zeleninové šťávy, hlínu,
špínu z límečků košil

ZMěKČOVAČ VODY

PŘI TVRDÉ VODĚ

• zlepšuje výsledky praní v tvrdé vodě
• snižuje spotřebu pracího prostředku
• omezuje usazování minerálních látek z vody
a pracího prostředku v textilu i v pračce

MÁCHADLO PRÁDLA
• neutralizuje prací lázeň
• usnadňuje vyplavení zbytků
pracích prostředků z prádla
• je obzvlášť vhodná pro lidi
s atopickým ekzémem
(prevence podráždění kůže)
• používá se místo aviváže
• na rozdíl od aviváže neobaluje
textilní vlákno, díky tomu
nedráždí pokožku a nesnižuje
savost prádla

AVIVáž
• pro odstranění statické elektřiny
z umělých vláken
• šetrné složení s jemnou vůní
levandulové silice

na MÁCHÁNÍ

Jak postupovat při ekopraní?
1

Třídíme

Většina prádla je po běžném nošení znečištěna pouze potem a prachem
a k vyprání postačí jen jednoduché a šetrné přípravky. Prádlo proto
vytřídíme nejen podle materiálů a barev, ale také podle stupně znečistění.
Více zašpiněným kouskům budeme věnovat více péče.

2

Namáčíme

Celkově více znečistěné prádlo před praním namočíme do vody s přidáním
odstraňovače skvrn PUER. Výrazně tím usnadníme samotný proces praní,
protože nečistoty v prádle předem rozpustíme. K samotnému praní pak
můžeme zvolit mnohem šetrnější přípravky.

3

Na skvrny cíleně, ne plošně

4

Pe r e m E

Jednotlivé skvrny na jinak běžně znečistěném textilu ošetříme ŽLUČOVÝM
MÝDLEM.

Běžně znečistěné prádlo nebo prádlo po namáčení či ošetření ŽLUČOVÝM
MÝDLEM nyní stačí vyprat v šetrném pracím prostředku. Takto praný
textil nejenže nebude dráždit pokožku a odpadní voda nebude zbytečně
zatěžovat planetu, ale oblečení vám také mnohem déle vydrží. Pokud to
materiál umožňuje, pereme alespoň na 40 °C, účinné praní ve studené
vodě vyžaduje mnohem více chemických látek. Pokud máte tvrdou vodu,
přidejte k pracímu prostředku ZMĚKČOVAČ VODY.

5

Aby bílá byla skutečně bílá

Na světlé bavlněné prádlo doporučujeme PRACÍ PRÁŠEK NA BÍLÉ PRÁDLO
A LÁTKOVÉ PLENY, nebo k pracímu gelu YELLOW & BLUE přidáme bělicí
prášek PUER na bázi kyslíku. Prádlo pak bude skutečně bílé, ne pouze
opticky zjasněné.

6

Veledůležité máchání

Do závěrečné máchací lázně použijeme MÁCHADLO PRÁDLA, které z textilu
vypláchne zbytky pracího prostředku a neutralizuje pH prádla. Doporučujeme
ho zejména pro lidi trpící alergiemi a atopickým exémem, děti a osoby s citlivou pokožkou. K prádlu z přírodních materiálů není nutné přidávat aviváž
– jejím hlavním úkolem je odstranit statickou elektřinu z umělých vláken.

7 Pereme - a kdo pere pračku?

Pračku pravidelně čistíme od vodního kamene, nečistot a mastných
usazenin směsí ODSTRAŇOVAČE VODNÍHO KAMENE a odstraňovače skvrn
– PUER. Čistá pračka zajistí lepší výsledky při praní a údržba pomůže
prodloužit životnost přístroje.

Navoněné neznamená čisté

Řada parfémů provoní textil na delší dobu, ale takové
parfémy jsou syntetického původu a obsahují alergeny. Do našich výrobků záměrně
používáme pouze přírodní silice, které
jsou těkavé a v prádle se dlouho neudrží.
Přírodní silice nepřebijí skutečnou vůni
čistě vypraného prádla a neotupují čich,
který je pak schopný vnímat i mnohem
jemnější vůně.

Pro zdravý
úklid

Vaši domácnost můžete efektivně vyčistit a příjemně provonět
pomocí přípravků na přírodní bázi.

BIKA - JEDLÁ SoDA
Použití:

• KUCHYNĚ: Odstranění pachů z myčky, mikrovlnky,
lednice, dóz na potraviny a krájecích prkének.
Čistění trouby, připáleného nádobí, termosek
a kávovarů. Odstranění pachů a usazenin
z odpadů.
• PRANÍ: Prevence zatuchlé pračky. Jedlá
soda přidaná do pracího roztoku podporuje
rozpouštění nečistot a odstraňuje pachy.
• ÚKLID: Čistění vany, sprchy, dřezu
a keramických povrchů. Odstranění pachů
z koberců a čalouněného nábytku.
• DĚTSKÝ POKOJ: Čistění a odstranění
pachů z hraček a dětských pomůcek.
• ZVÍŘATA: Odstranění pachů z psích a kočičích pelíšků a kočičích
toalet. Čistění a odstranění pachů ze zvířecích hraček.
• AUTO: Odstranění pachů z koberců, popelníků a potahů. Likvidace
olejových skvrn.
• kolem DOMU: Čistění grilů, plastového zahradního nábytku, starých
štětců a dětských bazénů.

UNIVERZÁLNí ČISTIČ
• na omyvatelné plochy (okna,
keramika, dřezy, kuchyňské linky,
dlažba, kamenné a dřevěné povrchy)
• s příjemnou a svěží vůní
pomerančové silice
• koncentrát

Vyzkoušejte
na interiér
auta

POMERANČOVÝ ODMAŠŤOVAČ VE SPREJI
• z pomerančových terpenů
(výtažek ze slupek), které mu
dodávají krásnou citrusovou vůni
• na povrchové nečistoty (dlaždičky,
podlahy), mastné nádobí a dřezy,
skvrny na kobercích a otisky prstů

ČISTICÍ PÍSEK

• na keramické, smaltované, chromované,
nerezové i sklokeramické povrchy
v kuchyni i koupelně

OCTOVÝ ČISTIČ
• k čistění hladkých povrchů
v koupelně a kuchyni
• na bázi octa a kyseliny citronové
• pro zesílení účinku doporučujeme
zkombinovat s čistícím pískem

CITRONOVÝ GEL NA VODNÍ KÁMEN
• na minerální usazeniny
a vodní kámen

WC ČISTIČ

S přírodní
vůní

• bez chloru, na bázi kyseliny
citronové a lihu
• s vůní borovicové silice

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
• pro čistění myčky, pračky,
varné konvice, kávovaru nebo
toalety od vodního kamene
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Věděli jste, že saponáty a zbytky enzymatických složek zůstávají na
nádobí a poté je spolu se servírovaným jídlem jíte a pijete? Zdravější
variantou jsou prostředky na nádobí na rostlinné či minerální bázi bez
syntetických parfémů a barviv, které se v přírodě snadno odbourávají.

Gel na nádobí
•
•
•
•

na rostlinné bázi
nedráždí pokožku
s vůní přírodní citronové silice
při velmi mastném nádobí doporučujeme
kombinovat s pomerančovým
odmašťovačem ve spreji

Vhodné
i na omývání
zeleniny
a ovoce

Filosofie

TIERRA VERDE
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Jsme česko-slovenský výrobce se sídlem v Brně. Naším posláním
je nabízet produkty denní potřeby s co nejmenším negativním
dopadem na zdraví a životní prostředí a zároveň s co nejlepším
vlivem na člověka, společnost a planetu.

NETA. PROTO VYVÍJÍME
NAŠÍM SNEM JE ČISTÁ A ZDRAVÁ PLA
UJÍ DĚLAT
A VYRÁBÍME PRODUKTY, KTERÉ NÁM UMOŽŇ
VĚDOMÉ VOLBY V KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH.
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Koupili jste si produkt YELLOW & BLUE
a nejste si jistí, jak ho použít? Ozvěte
se nám na: poradna@tierraverde.cz.

ČESKO-SLOVENSKÁ EKODROGERIE
Drogerii značky YELLOW & BLUE
si můžete zakoupit:

Výrobce: TIERRA VERDE s.r.o., www.tierraverde.cz
Tato brožura je vytištěna na 100% recyklovaném papíře.
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