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Tierra Verde
skutočná

ekodrogéria
už aj na Slovensku
Zdroj & Foto Tibor Schätzel, www.tierraverde.sk & www.tierraverde.cz

V roku 2014 založila Nataša spoločne s Tiborom Schätzelom slovenskú dcérsku spoločnosť Tierra Verde Slovakia. Základným kameňom Tierra Verde Slovakia sú spoločne zdieľané
hodnoty a ekologický pohľad na svet. Firma vznikla s cieľom vyrábať výrobky dennej potreby s čo
najmenším negatívnym dopadom na zdravie ľudí
a životné prostredie a s čo najpozitívnejším vplyvom na človeka a spoločnosť. Zoznámiť sa s Tierrou Verde ste mali možnosť aj na Raw Food Feste
2015. Snaha minimalizovať dopady na prostredie
sa nekončí len pri výrobe ekodrogérie. Od využívania mydlových orechov ako základnej suroviny
pre výrobu, cez obaly produktov, recykláciu, až po
vzdelávanie v oblasti ekologického prania, to všetko je poslaním Tierra Verde. Ekologický a vedomý
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princíp je prítomný v každej bunke firmy. Neustále
nové nápady a energia, ktorá hýbe spoločnosťou,
prináša mnoho nových inšpiratívnych projektov.
Aktuálne vo firme prebieha „obalová revolúcia“,
ktorej výsledkom je redukcia množstva využívaných plastových obalov o 2/3. Každodennou samozrejmosťou je využívanie recyklovaných a použitých obalov na balenie zásielok a produktov. Ďalší
projekt recyklácie skla dáva nový život použitému
sklu a v projekte Born again vznikajú úžasné veci
z nepoužitých obalov, ktoré by inak skončili nevyužité v odpade. Okrem toho Tierra Verde založila
firmu Tierra Nueva, ktorá zamestnáva znevýhodnených a zdravotne postihnutých ľudí a poskytuje
im príležitosť realizovať sa a sú plnohodnotnými
členmi tímu.

(pr)

Tierra Verde je česká spoločnosť, ktorá vyrába ekologickú drogériu a ktorej príbeh je najmä o inšpiratívnej osobnosti Nataše Foltánovej. Zakladateľke firmy na výrobu ekodrogérie
sa podarilo to, o čom snívajú mnohí. Založila a vedie úspešnú spoločnosť, ktorá vyrába
a vyvíja ekologické čistiace a pracie prostriedky podľa vlastných receptúr.
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Inšpiratívny svet Tierra Verde

„Našou motiváciou nikdy nebol zisk. Krédom našej
spoločnosti je: „Nepracujeme preto, aby sme zarábali peniaze. Zarábame peniaze preto, aby sme mohli
slúžiť svetu,“ hovorí Nataša Foltánová. Touto filozofiou žije celá firma. Každý člen tímu sa podieľa na
vývoji a výrobnom procese, každý prispieva svojím
dielom a nápadmi. Nataša vysvetľuje zdanlivo jednoduchý prístup: „Výrobky, ktoré spoločne tvoríme, sú
obrazom nás samých, sú vyjadrením nášho pohľadu
na svet. Láska, vášeň a radosť, s ktorými ich tvoríme, sa koncentrujú v ich duši. Sú pre nás nástrojom,
prostredníctvom ktorého pomáhame vytvárať svet
taký, aký chceme, aby bol. Naše výrobky a služby a
aj spôsob, akým ich tvoríme, sú teda zhmotnením
nášho sna.“

Ekologická domácnosť

Čo je to ekologická domácnosť? Predovšetkým je to
vedomé rozhodnutie každého z nás, že chceme žiť
v súlade s našim prirodzeným prostredím a minimalizovať dopad nášho života na planétu Zem. Ekologická domácnosť sa začína vedomým rozhodnutím
o strave. Okrem populárnej separácie odpadu je to
aj používanie ekologických prostriedkov na čistenie a pranie, ekologické spracovanie odpadov z domácnosti, ale aj čo možno najdôkladnejšie vylúčenie
zbytočných chemických látok z nášho domáceho

prostredia. Od stravy, cez materiály, z ktorých je
vyrobený nábytok a zariadenie, cez látky použité na
ich povrchové úpravy, či materiály, z ktorých je naše
oblečenie či posteľná bielizeň. To všetko ovplyvňuje náš život. Ekologický prístup znamená na jednej
strane použitie šetrnejších komponentov pracích
a čistiacich prípravkov a zároveň aj to, že použijeme
vždy len tie zložky, ktoré nevyhnutne potrebujeme.
Tierra Verde prináša možnosť práve pre tých, ktorí
hľadajú alternatívu ku konvenčným prostriedkom
a rozhodli sa pre vedomý ekologický prístup.

Ekologická drogéria pre domácnosť

Tierra Verde vyrába ekologické pracie, bieliace a čistiace prostriedky bez fosfátov, ropných derivátov,
chlóru, syntetickej parfumácie, farbív, enzýmov, odpeňovačov, optických rozjasňovacích látok a plnidiel,
bez chlóru. Naše produkty nezaťažujú zbytočne prírodu neodbúrateľnými syntetickými látkami a ani
naše telo potenciálnymi alergénmi.
Každý z nás zo všetkého najviac túži dať svetu to
najlepšie zo seba prostredníctvom vlastnej práce,
a tak sa podieľať na zhmotňovaní spoločného sna.
Tierra Verde prostredníctvom svojej práce a produktov pomáha vytvárať svet taký, aký chceme, aby bol.
Tešíme sa na vás aj na Vianočnom Dobrom trhu 19.
12. 2015 v Starej tržnici v Bratislave. Viac nájdete na
www.eshop.tierraverde.sk www.tierraverde.cz
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