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Kokosový kuchynský čistič

Vysokovýkonný ekologický čistič – pomocník v domácnosti

Perfektné na kuchynské náradie, ako sú hrnce, misky, naberačky, panvice atď.

Zdravé a ekologické materiály: štetiny z prírodných kokosových vlákien, stočený drôt, bambusová
rukoväť

Naklonená hlavica pre jednoduchú manipuláciu

Odolné štetiny ľahko vydrhnú jedlo, škvrny a nečistoty a sú bezpečné pre použitie na nepriľnavých
povrchoch

Ergonomický dizajn pre pohodlné uchopenie

Možno zavesiť a sušiť na vzduchu

Rozmery: 

Celková dĺžka: 25 cm

Dĺžka rukoväte: 16 cm

Hlavica – cca 9 x 9 cm
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Sisalový čistič fliaš

Perfektné na umývanie fliaš, pohárov, karáf, 
detských fliaš, športových fliaš, váz, rýchlovarných 
kanvíc, mixérov, hrncov na kávu atď. 

Zdravé a ekologické materiály: štetiny z prírodného 
sisalového vlákna, stočený drôt, bambusová 
rukoväť

Dokonale naklonené tak, aby vyhovovali tvaru fľaše 
pre bezpečné a efektívne čistenie

Rukoväť je dostatočne veľká na pohodlné držanie, 
ale dostatočne tenká, aby sa zmestila do úzkeho 
otvoru fľaše

Odolné štetiny ľahko vydrhnú škvrny bez 
poškodenia alebo poškriabania chúlostivých 
povrchov

Dá sa zavesiť a sušiť na vzduchu vďaka háčikovému 
prevedeniu na šnúrke

Celková dĺžka: 29 cm
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Sisalové vrecko na mydlo

100% prírodný a ekologický material príjemne prekrví a jemne zmasíruje
pokožku

Praktický dizajn - bavlnená šnúrka umožňuje zavesenie vrecúška na 
sprchu alebo vaňovú batériu pre ďalšiu potrebu

Jednoduché použitie: mydlo stačí vložiť do vrecka, zatiahnuť za šnúrku a 
po použirí ho znova zavesiť na hák alebo kohútik 

Veľkosť vrecka: 14 cm x 9 cm – vhodný na väčšinu štandardných veľkostí 
mydla

Ideálne na predĺženie životnosti mydiel; veľmi ľahko zhromažďuje všetky 
malé zvyšky mydla, ktoré by sa inak ťažko uchopili a používali. 
Jednoducho vložte všetky malé zvyšky mydla do vrecka a použite ich 
obvyklým spôsobom
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Konjacové tvárové a telové hubky
Konjac je druh rastliny pripomínajúcej zemiak, ktorý sa pestuje v Ázii. Je
z 97 % zložená z vody, bohatá na minerálne látky a je prirodzene
zásaditá, čo podporuje vyváženosť pleti. Na kozmetické účely sa
používa už stáročia

Rastlina Amorphophallus konjac obsahuje vodu, bielkoviny, uhľovodíky,
tuky, sodík, draslík, horčík, železo, fosfor, meď, zinok, vitamín A, vitamín E,
vitamín D, vitamín B1, vitamín B2, vitamín B5, vitamín B6, vitamín B12,
vitamín C, niacín, mastné kyseliny, kyselinu listovú a vlákninu - nie je
preto prekvapením, že sa táto rastlina stala tak obľúbenou
superpotravinou, ale aj prostriedkom pre starostlivosť o pokožku

100 % prírodné rastlinné vlákno, vegánsky produkt, netestované na
zvieratách, neznečisťuje životné prostredie, netoxické

100% prírodný, šetrný spôsob čistenia pleti /celého tela/, odstraňuje
zvyšky make-upu a príjemne masíruje. Super mäkká a ľahko použiteľná –
po namočení do vody zmäkne za pár sekúnd

Je jemnejšia k pokožke ako tradičná utierka, jemne masíruje tvár a má
exfoliačné účinky - zanecháva hodvábne hladkú a žiarivú pokožku.
Vhodná pre všetky typy pleti, vrátane jemnej, náchylnej na akné, citlivej
alebo suchej

Vysoko kvalitná špongia s rovnomernou hustotou pórov, bohatá na
vitamíny a minerály, takže budete používať menej čistiacich
prostriedkov alebo dokonca vôbec žiadne. Obsahuje bavlnenú šnúrku
na zavesenie

Biologicky odbúrateľný a kompostovateľný materiál bez zbytočných
obalov

Rozmery: 7,5 x 7,5 cm /tvárové/, 10 x 6 x 2 cm /telové/
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Druhy a možnosti balenia

Tvárové: naturálna /biela/, aktívne uhlie /čierna/, sakura
/slaboružová/, levanduľa /fialová/, aloe vera /tmavozelená, mäta
/stredne zelená/, zelený čaj /slabozelená/, kurkuma /žltá/, ruža
/tmavoružová/, čučoriedka /modrá/, mäta /strednezelená/,
granátové jablko /sýto ružové srdce/, červený íl /škridľovo červené
srdce/

Telové: naturálna /biela/, aktívne čierne uhlie /čierna/, levanduľa
/fialová/, čučoriedka /modrá/, mäta /strednezelená/, granátové
jablko /sýto ružová/

Možnosti balenia:

• V individuálnej krabičke /hubka + krabička/

• V darčekovej krabičke /tvárová čierna, tvárová biela, srdce

granátové jablko, srdce červený íl/ alebo

• V darčekovej krabičke /tvárová čierna, tvárová biela, telová

levanduľa /fialová/
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Masážny valček na tvár /Jade roller/

Pomôcka na masáže tváre:

✓ podporuje žiarivý vzhľad pleti a dodáva jej pružnosť

✓ vylepšuje tón pleti a spevňuje kontúry tváre

✓ zlepšuje vstrebávanie prípravkov pleťovej starostlivosti

✓ zmierňuje kruhy a opuchy pod očami

✓ pred použitím je možné ho uložiť do chladničky aby sa schladil

✓ určený na použitie na tvár, krk a dekolt

V 4 prevedeniach podľa použitého druhu kameňa:

• Hsiu yen jade /svetlo zelená/                      

• White marble /Alabaster  /biela/                 

• Green phoenix /tmavo zelená/

• Stone needle /čierna/           

Tento nádherný dvojitý nefritový roller stimuluje tvorbu kolagénu a zároveň

masíruje pokožku a svaly tváre, krku a očí. Ideálny spôsob ako vylepšiť

každodenný rituál v starostlivosti o pleť.

Pri pravidelnom používaní budú vaše jemné vrásky vyhladené a tmavé

kruhy pod očami sa zmenšia. Face roller zlepšuje krvný obeh a zmierňuje

opuchy. Je to skvelý pomocník pri zmiernení príznakov unavenej pleti. Má

prirodzene chladiace účinky. Pôsobí upokojujúco, odbúrava stres a je

ideálny po príchode domov z práce a dlhom dni, pri načerpaní novej

energie. Vo vašej pleťovej rutine si určite nájde svoje obľúbené miesto.

Upozornenie:

Krehké! S valčekom zaobchádzajte opatrne

Green phoenix  /tmavo zelená/

White marble /Alabaster /biela/                 

Hsiu yen  /svetlo zelená/                      

Stone needle /čierna/ 
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Ekologické celulózové hubky na riad

Naše eko hubky na riad sú výbornou ekologickou alternatívou z prírodnej celulózy, ktorá 

je úplne prírodného pôvodu a plne recyklovateľná. Vrchná drsnejšia vrstva je v 2 

prevedeniach:

• sisalová /svetlejšia/

• kokosová /tmavšia/

Kvalitná prírodná hubka na umývanie riadu vyrobená z celulózy, kokosových vlákien

alebo sisalu má výnimočné čistiace vlastnosti, účinne odstraňuje aj odolné nečistoty.

Kokosové a sisalové vlákno sú prírodné suroviny, látky obsiahnuté v kokosových vláknach

odolávajú plesniam a baktériám.

Životnosť hubky môžete predĺžiť, ak ju po každom použití dôkladne vypláchnete čistou

vodou a necháte vyschnúť. Hodia sa nielen na umývanie riadu, ale aj na čistenie a

utieranie rôznych plôch v kuchyni či kúpeľni. Vďaka tomu, že sú savé a rýchlo schnú,

obmedzujú vznik baktérií a zápachu. Pred použitím je potrebné špongiu dôkladne

prepláchnuť vodou.

Zloženie: hubka /100 % celulóza/, drsná vrstva: sisalové resp. kokosové vlákno 85 %, 

polypropylén 15 %.

Ako recyklovať: po dopoužívaní jednoducho oddelíte celulózovú /bielu/ vrstvu od

drsnejšej hornej tmavej vrstvy a tú hodíte do kompostéra /táto časť je 100 %

recyklovateľná /prírodného pôvodu/. Vrchná vrstvu tvorí z 85 % kokosové resp. sisalové

vlákno a kôli udržaniu pevnosti aj 15 % PP /polypropylén/. Túto vrstvu /čo z nej zostane/

vložíte do komunálneho odpadu.

Výhoda tejto hubky je v jej zložení – na rozdiel od iných telo hubky neobahuje žiadne

plastové prímesy a vrchná, drsnejšia časť len 15 percent. Je teda možné ju pri zahodení

/kompostovaní/ oddeliť a takmer bezozvyšku ekologicky zlikvidovať.
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Kovové slamky z nehrdzavejúcej ocele

Sada obsahuje 5 doplnkov prémiovej kvality:

1 rovná kovová slamka - 22 cm x 6 mm

1 ohnutá kovová slamka - 22 cm x 6 mm

1 extra veľká kovová slamka - 22 cm x 12 mm

1 čistiaca kefka vybavená na konci praktickým háčikom v tvare krúžku pre ľahké a 

hygienické sušenie na vzduchu

1 uzavierateľná bavlnená taška - 26 cm x 5 cm pre ľahké skladovanie a prepravu

✓ prémiová kvalita, vyrobené zo špičkovej potravinárskej nehrdzavejúcej ocele

✓ neoxidujúce, vhodné do umývačky riadu, opakovane použiteľné a ekologické

✓ čistiaca kefa vyrobené z nylonu s antibakteriálnymi vlastnosťami pre rýchle sušenie

✓ prenosná taška je vyrobená zo 100% prírodnej, kvalitnej bavlny

✓ pre rôzne druhy nápojov (koktaily, smoothies, miešaná káva, ľadový čaj, atď.

Trendová a praktická súprava umožňuje ľahké a zábavné použitie na akejkoľvek párty, 

pikniku či výlete

Táto sada je dokonalou „zbraňou“ v boji proti znečisteniu plastmi. Slamky z nehrdzavejúcej 

ocele sa dajú používať dlhé roky a nahradia tisíce slamiek z umelej hmoty

Na sklade aj po kusoch bezobalovo

Set 4 ks + vrecko

Bezobalovo: rovná, zahnutá, kefka na čistenie
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Nákupná sieťovka s krátkyma dlhým uchom

Ekologické

Opakovateľne použiteľné, praktické a skladné tašky na nákupy nahradia

stovky igelitových tašiek na jedno použitie

Skladné a pohodlné

Malé, ľahké a odolné, keď sa však začnú plniť výrobkami, prakticky sa

natiahnu

Skvele sa hodia aj na akýkoľvek výlet vonku: pláž, turistika, kempovanie 

Milý retro štýl, ideálny darček pre rodinu alebo priateľa, ktorý dbá na 

ekológiu

Možnosť prať v pračke

Vyrobené zo 100% bavlny, je možné ich prať v pračke na nižšej teplote

Veľkosť: 35 x 36 cm

Zloženie: 100 % bavlna

Dĺžka ramienok je k dispozícii v 2 variantoch: 10 cm alebo 25 cm

V 10-tich farbách: naturálna, čierna, modrá, fialová, zelená, červená, 

žltá, hnedá, ružová, azúrovomodrá

- s  krátkym uchom

- s dlhým uchom
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Bavlnené vrecko na chlieb a pečivo

Ekologický pomocník

Nahradí stovky plastových vreciek na pečivo

Udržujte svoj chlieb zdravší a vyhnite sa plastovým vreckám na jedno 
použitie!

Naše vrecká na chlieb sú vyrobené zo 100% prírodnej bavlny, ktorá vytvorí 
prirodzené prúdenie vzduchu a zabráni tomu, aby bol váš chlieb vlhký a 
plesnivý

Každá taška má šnúrku, ktorá umožňuje ľahké a pohodlné uzavretie a 
prenášanie pri nákupe a kvalitný kovový uzáver

Môže sa použiť na skladovanie chlebov, pečiva, zeleniny, ovocia, kávových 
zŕn, orechov, sendvičov atď.

Rozmery: 43 x 30 cm

Môžete umyť najlepšie ručne v teplej vode s mydlom a zavesiť na usušenie 
na vzduchu
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Drevené hrebene

Na rozdiel od typických plastových hrebeňov na vlasy je drevo antistatické -
to znamená, že pri úprave vlasov nemusíte mať nijaký štipľavý pocit.

Vhodný pre všetky typy vlasov:

Či už sú vaše vlasy silné, tenké, hrubé alebo husté, tento drevený hrebeň sa 
bude hladko kĺzať, čisto a rovnomerne. Ľahko odstráni lupiny alebo iné 
nečistoty.

K dispozícii v 3 modeloch a veľkostiach:

Typ1:  13,5 x 3 cm

Typ 2: 11,5 x 5 cm

Typ 3: 17,5 x 5 cm (s rukoväťou)

€0,00 / piece (+ VAT)



Lufa celá /vhodná na strihanie/ 
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Lufa má všestranné využitie, v kuchyni ako hubka na riad, 
špongia na upratovanie, či masážna pomôcka v kúpeľni

Je prírodná a 100 rozložiteľná 100 % 

Predstavuje skvelú alternatívu plastových hubiek na
umývanie riadu, pred použitím ju stačí namočiť vodou, 
následne zmäkne a zväčší svoj objem

Našu lufu môžete narezať aj na viac kúskov (cca 3-5 cm 
široké), z jednej celej lufy vyrobíte cca 10 hubiek

Pri bežnom použití vydrží aj 3 mesiace



Kombinovaná nákupná taška
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Krásne elegantná ale pritom stále jednoduchá čisto bavlnená
taška v kombinácií pevného dna a sieťovanej , priedušnej vrstvy

Príjemný a čisto prírodný material - 100 % bavlna

Vhodná na všestranné použitie, nákupy aj výlety

Rozmery: celková dĺžka: 68 cm, z toho 40 cm priestor na ukladanie
nákupu, 28 cm ramienka
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Sieťové bavlnené nákupné vrecká
100% bavlnené sieťované tašky - dvojbalenie

Naše tašky sú dodávané v 2 veľkostiach, dostatočne veľké na
každodenné nakupovanie:

M: 21 x 32 cm L: 32 x 35 cm

Umývateľné, odolné a opakovateľne použiteľné

Vďaka zosilnenému dvojitému prešívaniu na všetkých stranách a
uzatváraniu tašiek na šnúrky s kovovými uzávermi sú naše ekologické
tašky dostatočne pevné aj na prepravu ťažších druhov ovocia a
zeleniny ako sú zemiaky, cibuľa, mrkva, jablká, pomaranče alebo
akýkoľvek iný druh produktu!

Nakupujte sebavedomo a pritom nepoužívajte plastové tašky na
jedno použitie!

Perfektné na bezpečné skladovanie ovocia a zeleniny

Udržujte svoje ovocie a zeleninu až týždeň, rovnako lahodné ako v
deň, keď ste ich kúpili, vďaka rafinovanému priedušnému sieťovanému
materiálu, ktorý zachováva maximálnu sviežosť!

Ľahko sa čistí

Jednoducho ich ručne umyte a potom nechajte voľne vysušiť na
vzduchu

Skvelý nápad na darček

Krásne navrhnuté, čisto vyzerajúce, elegantné a ľahké sú skvelým
darčekom pre vašich priateľov, rodinu alebo kohokoľvek iného, kto
chce viesť „zelený“ životný štýl



Sieťové bavlnené nákupné vrecká

16 16



Kokosová miska
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Jednoduchá ale stále elegantná čisto prírodná miska
na všestranné použitie

Vhodná ako dekorácia na umiestnenie sviečky alebo
na servírovanie chutných jedál a iné použitie v kuchyni

Rozmery: priemer: 12 - 15 cm



Masážna kefa na tvár
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Jednoduchý a rýchly spôsob masáže tváre. Stačí pár
minút denne a vaša pleť bude oddýchnutá a
prekrvená. Drevená rúčka a diviacie štetiny predstavujú
ekologický spôsob starostlivosti o pleť.

Rozmery: priemer: 14,5 cm x 3,7 cm



Sisalové kefy na suchú masáž tela (japonského typu) 
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Ručne vyrábané kefy zo sisalových štetín získaných z
agave sa niekoľkominútovou masážou postarajú o
citeľné spevnenie pokožky vášho tela. Ideálne na suchú
masáž, poskytujú úľavu unaveným svalom, hĺbkové
prekrvenie, zbavujú problematické partie celuitídy,
postarajú sa o píling a odstránenie odumretých buniek
kože. Japonské sisalové kefy sú ideálne na dôkladné
čistenie tela, krúživými pohybmi dosiahnete zjemnenie
tukových vankúšikov.

Použitie: Jemne masírujte pokožku požadovaným
tlakom, ideálne sa vyhnite znamienkam.
Pre viditeľné výsledky kefu používajte denne po dobu 5
až 10 minút v smere srdca.

Rozmery:

Sisalová masážna kefa bez rúčky: 18,5 cm x 7,5 cm
Sisalová masážna kefa s tenkou rúčkou: 20 cm x 7 cm
Sisalová masážna kefa japonského typu: 21 cm x 9,5 cm



Umelecké stieracie obrázky
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Majú rôzne vzory a svetlé farby skryté pod matným povlakom. Extrémne jednoduché na použitie! Priloženou

bambusovou ceruzkou zľahka poškriabajte sivý film a postupne odhaľujte živé farby náčrtu skrytého pod ním.

Arteterapia

Obrázky sú vyrobené z kvalitného papiera, ktorý dodáva obzvlášť príjemný a zamatový pocit na dotyk a poskytnú

vám hodiny relaxácie a zábavy. Ako budete postupovať a pestrofarebné skice sa začnú formovať, budete sa cítiť

ako skutočný umelec, ktorý vytvára umelecké dielo.

Skutočné majstrovské dielo, ktoré ste práve urobili, navyše bude možné neskôr zarámovať a zavesiť na stenu, aby 

ste podčiarkli originality svojej izby alebo kancelárie.

Perfektný darček pre mladých i starších umelcov!

Sú vynikajúcou činnosťou na rozvoj umeleckého zmyslu a dávajú voľnú ruku fantázii a kreatívnym myšlienkam. 

Okrem toho vám dáva možnosť stráviť relaxačné a nezabudnuteľné chvíle s malými deťmi a zároveň viesť ich 

kroky do sveta umenia.

Výstraha!

Výrobok sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pokiaľ nie je používaný pod dohľadom rodičov. 

Výrobok obsahuje malé súčiastky.  Hras nimi pre deti do 3 rokov sa neodporúča!

Veľkosť A4: 297 x 210 mm balenie obsahuje:

1 x bambusová ceruzka na zoškrabovanie

4 x stieracie obrázky vyrobené z papiera s vopred tvarovanou skicou

* zabalené v elegantnej lepenkovej obálke

Vzory /rôzne 4 vzory/: 4 x Šelma, 4 x Ohňostroj, 4 x Ohňostroj nad mestom, 4 x USA

Veľkosť A3: 405 x 285 mm balenie obsahuje:

1 x bambusová ceruzka na zoškrabanie

1 x stierací obrázok z papiera s vopred tvarovanou skicou

1 x stierací obrázok bez náčrtu /skice/, čo vám dáva možnosť vyrobiť si vlastné umelecké dielo

* zabalené v elegantnej kartónovej obálke

Vzory: Mačka, Jeleň, Slon, , Lev, Tiger, Vlk, Ohňostroj nad Parížom, Londýn, New York, Paríž, Tower Bridge v Londýne



Medzizubné bambusové kefky
Sme jediná slovenskáfirma, ktorá tento 

produkt ponúka

* nemecké komponenty *
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Dizajn navrhnutý na 
Slovensku

Balíme na Slovensku, 
slovenská krabička



Medzizubné bambusové kefky
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Jedinečná ekologická alternatíva k plastovým medzizubným kefkám

S pohodlnou rúčkou z moso bambusu pre superrýchle a jednoduché
použitie

Hlavička vyrobená z najkvalitnejších nemeckých materiálov:

- DuPont štetinky, superjemné s nízkou absorbciou vody, čo zaručuje vysoký
hygienický štandard

- drôtik z nemeckej nehrdzavejúcej ocele, pre dlhotrvácnosť a
mnohonásobné používanie

Jemne odstráňte zvyšky jedla a zubný povlak z miest, na ktoré bežné zubné
kefky a nite nedosiahnu, aby vaše zuby zostali čisté, zdravé a biele

Super potrebné pre ľudí trpiacich paradentitídou a citlivými, krvácajúcimi
ďasnami, odstraňuje baktérié množiace sa v medzizubných priestoroch

Najlepší nástroj v dlhodobom boji proti baktériám spôsobujúcim zápal
ďasien

Ideálne aj pre ľudí s rovnátkami, korunkami, mostíkmi a zubnými implantátmi

K dispozícii v 6 rôznych baleniach, s rôznymi veľkosťami hlavy kefky, podľa
vašich požiadaviek:

• 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm alebo ich kombinácia

Poznámka: Použitie vhodné len pre dospelých, nevhodné pre deti



Bambusové zubné kefky
Najširšie portfólio ekologických kefiek
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Premium

» Vyrobená z ekologických materiálov, čistí a prirodzene
zosvetľuje vaše zuby.

» Vďaka extra mäkkým štetinkám o hrúbke vlákna 0,15 mm
s aktívnym uhlím, dlhodobým dennodenným používaním
zabezpečuje prirodzene belšie, čistejšie zuby a zdravšie
ďasná.
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Ergonomic

» Každá z našich zubných kefiek má hladkú rukoväť s elegantným dizajnom,
s ktorou sa pri čistení budete cítiť mimoriadne pohodlne.

» Jej krivky boli špeciálne navrhnuté do super ergonomického tvaru pre
dokonalé uchytenie a vynikajúcu kontrolu kefky.

» Mäkké štetinky dôkladne očistia vaše zuby masážou a zároveň chránia
jemné, citlivé ďasná.

» Najlepší spôsob, ako odstrániť kávu, čaj a škvrny od tabaku, bezpečne a
prirodzene.
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Expert

» Malá, ale mimoriadne účinná kefková hlavica.

» Krásne vytvorený dizajn rukoväte pomáha umiestniť zubnú kefku do
správneho uhla, zatiaľ čo kompaktná hlavica kefky uľahčuje prístup k
vyčisteniu všetkých častí úst.

» Extrémne ľahká a pohodlná, tepelne opracovaná, hladko jemná
rukoväť, s extra mäkkými štetinkami s aktívnym uhlím, ktoré účinne
odstraňujú usadeniny zubného povlaku a baktérií dokonca aj z
väčšiny ťažko prístupných oblastí.

» Voľba zaručujúca vynikajúcu kvalitu - jednoducho najlepšia kefka,
ktorú si môžete kúpiť!☺
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» Špičková kvalita, profesionálna dentálna hygiena.

» Špeciálne navrhnutá kruhová rukoväť znižuje tlak na minimum,
zatiaľ čo mäkké štetinky umožňujú šetrné a jemné čistenie, bez
toho, aby spôsobovali podráždenie alebo poškriabanie ďasien.

» Štetinky napustené aktívnym uhlím pomáhajú bojovať proti
nepríjemnému dychu a zmývajú baktérie spôsobujúce zápach, čo
posilňuje sklovinu.

Professional
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Junior

» Malá hlavička s extra jemnými štetinkami, výrazne mäkšie ako
"štandardné mäkké" štetinky, robí túto bambusovú kefku na zuby pre
deti skutočne jedinečnou.

» Pravdepodobne najjemnejšia bambusová kefa na trhu, so zaoblenou
rukoväťou, čo znižuje tlak na minimum, ochráni citlivé ďasienka
vašich detí a vzácnu zubnú sklovinu.

» Vaše dieťa bude štetinky sotva cítiť, čo spraví "úlohu" čistenia menej
stresujúcou nielen pre vaše dieťa, ale aj pre vás ;)

» Jednoducho najlepšia zubná kefka pre "začiatočníkov"! ☺
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Premium – Double Pack

» Zlepšite vzhľad vašich zubov prirodzene a
zodpovedne.

» Naše zubné kefky sú ideálnym riešením na
dosiahnutie vynikajúceho dentálneho zdravia a
zároveň chránia životné prostredie.

» Vyrobené z ekologických materiálov, ktoré je
možné bezpečne recyklovať alebo kompostovať.

» Pohodlne zabalené do dvojbalenia, majte 1 kefku
doma a zoberte si jednu do práce - udržujte
pravidelnú dentálnu hygienu aj po obede.
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Expert - Double Pack

» Ideálny darček pre vaše "eko-rodiny" alebo "eko-priateľov".

» Zabudnite na klišé v podobe vianočných ponožiek! Prečo
nevyskúšať "Vianočné zubné kefky"? ☺

» Výborný darček pre rodičov, páry, priateľov, vegánov, urobia
dojem na ľudí, ktorí sa snažia žiť zdravým a ekologickým
životným štýlom.
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Ladies' & Gentlemen's VIP Club

» Táto sada bambusových zubných kefiek je ideálnym darčekom
pre každý pár, ktorý chce žiť ekologickým a zodpovedným
životným štýlom.

» Každá kefka prichádza s inou farbou na rukoväti (ružová pre "Ňu"
a zlatá pre "Neho"), takže ich môžete ľahko rozoznať.

» Tiež je to vynikajúci darček na Valentína! ;)

Professional - Double Pack

31



Nie ste si istí, ktorá kefka je pre vás tou najlepšou voľbou?

Chápeme to! ;) Ponúkame preto toľko skvelých možností, že to
pre vás bude naozaj ťažké jednu si nevybrať☺

S nami si môžete byť istí, že bez ohľadu na to, čo si vyberiete, je
to skvelá voľba!

Ale ak ste naozaj nerozhodní, toto je ideálny balíček pre vás.

S dvoma kefkami na výber: "ERGONOMlC" a "EXPERT", je to tá
najlepšia voľba na každodenné použitie, ktorá vám pomôže
osviežiť dych, bieliť zuby, predchádzať tvorbe kazov, dôkladne
odstrániť povlak a podporiť zdravie ďasien.

Skvelá voľba, ktorá vám pomôže dosiahnuť krásne biely a zdravý
úsmev!☺

Ergonomic + Expert
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Super Black
Ekologická a ergonomická
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Prémiová edícia (medium soft)

Elegantná bambusová rukoväť,
ergonomicky tvarovaná pre ľahké
uchopenie, z moso bambusu najvyššej
kvality pestovaného trvalo
udržovateľným spôsobom. Tepelne
opracovaný povrch zaručuje odolnosť
voči vode.

Bambus ako materiál je tvrdší a pevnejší
ako väčšina druhov dreva, je tiež odolnejší
a zdravší ako akýkoľvek typ plastu, z
ktorého by sa mohli do tela uvoľňovať
nežiaduce látky.



Super White
Pohodlné a jednoduché použitie

Prémiová edícia (medium soft)

Bambusová zubná kefka, individuálne
zabalená vo vysoko kvalitnej papierovej
krabici, ktorá je rovnako ekologická ako
samotná zubná kefka.

Vlnitý dizajn štetiniek, "objíma" zuby a
ďasná, z úst účinne odstraňuje povlak a
baktérie.

Kvalitná voľba, ktorá zaručuje, že vaša
skúsenosť s čistením zubov je vždy
bezpečná, pohodlná a príjemná!
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For Kids
Dokonalá bambusová zubná
kefka pre vaše deti! ☺

Rukoväte sú mierne zakrivené pre
pohodlné uchytenie a komfortnejšiu
manipuláciu, ktoré uľahčujú deťom
čistenie drobných zúbkov.

Prírodné rukoväte z bambusu sú ľahké a
pohodlné v malých rúčkach, zatiaľ čo
mäkké nylonové štetinky neobsahujúce
BPA udržujú vaše deti v bezpečí pred
chemikáliami a toxickými látkami
uvoľňujúcimi sa z plastov.

* POZNÁMKA: Nevhodné pre dojčatá a
batoľatá.
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Family Pack
Perfektná voľba, ak potrebujete zubnú
kefku pre každého člena vašej rodiny.

Prémiová edícia (medium soft)

Perfektná voľba, ak potrebujete zubnú kefku
pre každého člena vašej rodiny.

Každé balenie obsahuje 4 zubné kefky v
rozličných farbách, takže nikdy nebudete mať
pochybnosti o tom, komu ktorá patrí:

• 2 ks pre dospelých (1 s bielymi štetinkami
a 1 s čiernymi štetinkami)

• 2 ks pre deti (1 s modrými štetinkami a 1 so
žltými štetinkami)

Absolútne ZERO WASTE balenie! Nepoužili
sme plastové priehľadné okienka ani vrecká z
celofánu. Papierová krabička je 100%
recyklovateľná a biologicky odbúrateľná.
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Bambusový stojanček na zubné kefky – vhodný na 1 kefku

Výška: 4 cm
Priemer: 4 cm 

37

Dostupné:
✓ bezobalovo
✓ s logom ILOVEECO.EU aj v 

krabičke



Kompresované lufové špongie 
(v suchom stave majú len niekoľko mm hrúbku)
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Kompresované lufové špongie
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100% prírodné a 100 % biologicky odbúrateľné (obsahujú nulové množstvo

plastov) 

Sú vynikajúcou ekologickou alternatívou k čistiacim prostriedkom na báze plastov

Neobsahujú žiadne lepidlá (sú zošité nitkou zo 100 % bavlny) a tiež šnúrka na

zavesenie je 100 % bavlnená

Obsahujú praktickú bavlnenú šnútku na zavesenie a uschnutie

Čo je to lufa?

Rastlina lufa je jednoročná popínavá rastlina pripomínajúca dobre známu cuketu. 

Ovocie je konzumovateľné, ak sa zozbiera skoro. Ak je ovocie ponechané na

dozretie, dužina zmizne a zostane iba vláknitý skeletón. Táto hubka má vynikajúce

použitie ako kúpacia alebo čistiaca špongia, na tento účel sa používa už po 

stáročia.

Ako ju použiť:

Hoci sa na prvý pohľad môže javiť ako veľmi tenká, špongia z lufy po namočení

do vody znásobí svoj objem a je mäkšia a pružnejšia.

Každá lufová špongia by mala vydržať minimálne 4 až 6 týždňov, pri správnom

zaobchádzaní až 3 mesiace.

Medzi jednotlivými použitiami sa uistite, že špongia je úplne suchá. Tým sa predĺži

jej životnosť.

V domácnostiach s vysokými nárokmi na umývanie riadu odporúčame používať 2 

alebo 3 lufové špongie na rotáciu, aby sa zaistilo, že medzi použitiami primerane

uschnú.



Naše kompresované lufové špongie nájdete 
v týchto 6-tich variáciách:

1. Jednovstvová veľká oválna (biela mäkká)

Rozmer v suchom stave: 8 cm x 13 cm x 3 mm 

Po namočení: 9 cm x 15 cm x 1 až 2,5 cm)

Použitie:

Na čistenie riadov a všetkých druhov povrchov v domácnosti

40



Naše kompresované lufové špongie nájdete 
v týchto variáciách:

Tri druhy dvojvrstvových špongií:

2. Naturálna mäkká

3. Biela mäkká

4. Naturálna tvrdá

Rozmer v suchom stave: 7 cm x 11 cm x 3-5 mm

Po namočení: 7 cm x 11,5 cm x 3 - 4 cm

Použitie:

Na čistenie riadov a všetkých druhov povrchov v 
domácnosti
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Naše kompresované lufové špongie nájdete 
v týchto variáciách:

5. Malá okrúhla univerzálna (biela)

Rozmer v suchom stave: 8 cm x 8 cm x 1 mm – po novom väčšie!

Po namočení: 8 cm x 8 cm x 1-2 cm

Použitie: 

Univerzálna malá hubka na čistenie domácnosti, riadu, kúpeľňových 
povrchov a pod. 

Dostane sa aj na ťažko prístupné miesta (spodok pohárov a pod.)

Tiež ako tvrdšia exfoliačná špongia do kúpeľa (na päty a pod.)

V balení po 2 a 5 ks

Bezobalovo (odporúčame predávať/skladovať) v uzavretej, sklenej 
nádobe
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Naše kompresované lufové špongie 
nájdete v týchto variáciách:

6. Exfoliačná, masážna lufa do kúpeľa (biela mäkká)

Spríjemnite si kúpeľ prírodnou masážou s našou jemne exfoliačnou
lufovou hubkou. 

Zbavíte sa odumretých kožných buniek, podporíte prekrvenie a 
rozprúdite si tok lymfy. Ekologicky!
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Celulózové tvárové hubky

Veľké: 10 x 10 cm x 1 cm – po novom ešte väčšie!
100 % prírodné * 100 % biologicky rozložiteľné 

masážne čistiace hubky

44

Hubky sú bezobalovo alebo zabalené v papierovom obale 
(ihneď po namočení do vody zmäknú a sú jemné, pripravené na 

použitie zas a znova...vydržia niekoľko týždňov. Po doslúžení 
skompostujte.

Balenie obsahuje: 

2 ks v balení (1ks žltá a 1 ks biela)
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Nevyhnutná súčasť každej eko ženskej kúpeľne! Jemná a šetrná starostlivosť

– vhodné na tvárovú masáž aj odlíčenie! Odličovanie a čistenie pleti pre
zaneprázdnené!

Celulózová hubka na odličovanie je spolu s vhodným čistiacim tonikom
ideálna

k šetrnému odstráneniu make-upu alebo k zmytiu pleťovej masky.

Pleť zanecháva dokonale čistú. Tieto hubky na odličovanie sú vyrobené zo 100
% celulózy. V suchom stave sú tvrdšie, po namočení do vody ihneď zmäknú a
sú veľmi jemnučké, šetrné k pokožke aj životnému prostrediu no zároveň sa s
nimi dobre umýva a masíruje pleť.

Stačí namočiť a naniesť čistiaci gél alebo mydlo priamo na hubku alebo na
tvár.

Čistia sa veľmi jednoducho ručne pod prúdom vody s trochou mydla.

Zloženie: 100 % celulóza

V 2 farbách: biela a žltá

Celulózové tvárové hubky

100 % kompostovateľné = zero waste starostlivosť
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Kovový Tumbler
(Kovový termopohár so slamkou na teplé a studené nápoje)
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Rozmery a materiál:
✓Výška pohára s vekom: 19 cm
✓Priemer dna: 6,5 cm
✓Priemer veka: 10 cm
✓Objem: 473 ml / 16oz
✓Dĺžka kovovej slamky: 21,7 cm



Kovový Tumbler (Kovový termopohár so slamkou na teplé a studené nápoje)
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Navrhnutý pre horúce aj studené nápoje, náš dvojstenný pohár z nehrdzavejúcej ocele vám umožní si vychutnať váš nápoj studený alebo teplý celých niekoľko hodín!

Ideálny na horúci čaj alebo kávu, ako aj na ľadovú kávu, džús alebo smoothies, náš termopohár si môžete vziať so sebou pre svoju každodennú rutinu.Vychutnajte si

svoje nápoje zodpovedne! Prestaňte používať plastové poháre a urobte zmenu pre náš rútiaci sa ekosystém!

Vlastnosti:

✓Vrátane kovovej slamy

✓Otočný vrchnák s otvorom pre kovovú slamu

✓ krásny, moderný dizajn s atraktívnou farbou: strieborná alebo zlatá, v závislosti od modelu

✓Vákuovo izolovaný (udržuje vaše nápoje teplé alebo studené až 6 - 8 hodín)

✓Kompatibilný s väčšinou držiakov na pohár v autách

✓Bez BPA

✓Recyklovateľné

✓Dvojitá izolácia:

✓Vnútorná vrstva vyrobená z potravinárskeho materiálu: prvotriedna nehrdzavejúca oceľ 304

✓ vonkajšia vrstva z nehrdzavejúcej ocele 201 – pohár na dotyk vždy izbovej teploty

✓ izolácia vnútorného veka: bez BPA

UPOZORNENIA:

Horúce nápoje môžu spôsobiť vážne popáleniny- Produkt nepreplňujte. Nevkladajte do mikrovlnnej rúry. Neuchovávajte v mrazničke. Keď je produkt naplnený horúcou tekutinou, uskrávajte opartne a uchovávajte

ho mimo dosahu detí! Udržujte pohár vo zvislej polohe, inak sa nápoj môže vyliať cez otvor vo veku. Uzatvorené veko bráni rozliatiu, ale môže tekutinu prepúšťať. Z pohára v nevhodnej polohe môže tekutina

vytekať. Pred pitím vždy skontrolujte, či je veko správne zaistené (dotiahnuté). Neuťahujte nasilu. Aby ste uvoľnili nadmerný tlak, ktorý sa môže vyskytnúť pri naparovaní horúcich tekutín alebo pri pití bublinkových

nápojov, uistite sa, že kryt otvárate pomaly. Nenechávajte mliečne alebo citrusové nápoje vo výrobku dlhšie ako 12 hodín, aby sa zabránilo možnej fermentácii. Umývajte len ručne (nevhodné pre umývačku riadu).

Starostlivosť a použitie:

Pred prvým použitím vyčistite všetky diely v teplej mydlovej vode. Nečistite bielidlom ani chlórom. Umývajte iba ručne. Nečistite v umývačke riadu.
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Kovový Tumbler so slamkou



Znovupoužiteľné odličovacie tampóny

Použitá GOTS certifikovaná  100% organická bavlna

XXL Veľké – 10 cm priemer

V ponuke aj bezobalovo
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Znovapoužiteľné odličovacie tampóny

Až10 cm v priemere !
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Veľmi obľúbené balenie prateľných tampónov v novom zložení i krabičke!

Extra veľké, exta mäkké, extra príjemné na dotyk!

Materiálové zloženie tampónov:

6 ks balenie (3 ks biele + 3 ks čierne + sieťka):

Oba - biele aj čierne trojvrstvové vankúšiky
v tomto balení sú po novom vyrobené zo:

1) 70% z bambusových vlákien
2) 30% z bio-bavlny

V modrej krabičke s čiarovým kódom

(informácie na krabičke v jazykoch:
SK, CZ, EN, RO, DE)

Materiálové zloženie sieťky na pranie: 100 % bavlna



Znovupoužiteľné/prateľné 
odličovacie tampóny
Naše odličovacie tampóny sú perfektným ekologickým, biologicky
rozložiteľným produktom a sú pripravené na opakované použitie znova a
znova, stovkykrát.

Vyrobené zo 100% organického materiálu, sú extrémne mäkké a príjemné
na dotyk.

Naše veľké, až 10 cm vankúšiky majú tú správnu veľkosť: dosť malé na to,
aby ste ich vzali kamkoľvek, ale zároveň dostatočne veľké na to, aby ste
zaistili dôkladné a efektívne čistenie celej tváre.

Súprava bola špeciálne navrhnutá pre dvojfázové čistenie:
1) čierne tampóny sú vynikajúce na čistenie náročnejšieho makeupu ako je
riasenka, očné tiene, rúž alebo podklad.
2) biele superjemné tampóny jemne pokožku dočistia, odstraňujú všetky
zostávajúce nečistoty a zanechávajú vašu pleť sviežu a žiariacu.

Sú vhodné pre akýkoľvek typ pleti a sú ideálne pre každodenné použitie.

Sú dodávané s vysoko kvalitným, dvojito prešívaným bavlneným
vrecúškom na pranie.

Jednoducho ich ručne prepláchnite a vložte tamóny do vrecúška, potom ich
pravidelne umývajte s vašou bežnou bielizňou pri teplote 30– max. 60 ° C.
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Znovapoužiteľné odličovacie tampóny

Ďalej v ponuke:

12 ks balenie (6 ks biele + 6 ks čierne + sieťka)
v recyklovanej krabičke

20 ks balenie ( 10 ks biele + 10 ks čierne + 
sieťka) v recyklovanej krabičke
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Znovapoužiteľné odličovacie tampóny

53

*10 cm priemer*

Materiálové zloženie tampónov:

- 5 ks balenie (+ bavlnená sieťka na pranie):

1 + 2) Obe - biele aj čierne trojvrstvové
vankúšiky sú vyrobené zo 70% z bambusových
vlákien a z 30% z bio-bavlny v modrej krabičke
s čiarovým kódom

(informácie na krabičke v jazykoch SK, CZ, EN, RO, DE)

Materiálové zloženie sieťky na pranie: 100 % bavlna

V ponuke 2 nové balenia:

5 ks čiernych odličovacích tampónov
5 ks bielych odličovacích tampónov
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Dostupné v 100 ks a XXL 400 ks balení

Naše unikátne, ekonomické, šesťuholníkové balenie je nielen krásne navrhnuté,
ale ponúka aj najlepšiu hodnotu za peniaze.

Originálna recyklovaná papierová škatuľka obsahuje 400 tampónov vyrobených
z materiálov najvyššej kvality:

• rukoväť z bambusu Moso pestovaného trvalo udržateľným spôsobom zaisťuje
pohodlné uchopenie. Nielenže sa dostatočne ohýba kvôli ľahkému použitiu, ale
je tiež oveľa odolnejšia ako tampóny s papierovou rukoväťou, ktoré nemajú
rady kontakt s vodou

• špičky sú vyrobené zo 100% čistej bavlny, mäkké a savé bez akýchkoľvek
chemických látok

Tento zero waste produkt je šetrný k zdraviu a životnému prostrediu a spolu s
obalom z recyklovaného papiera je kompostovateľný a úplne biologicky
rozložiteľný.

Ideálne na rôzne účely:
• osobná hygiena - ľahko odstráni usadeniny ušného mazu
• osobná starostlivosť - rany a zranenia
• krása - odstráňte líčidlá alebo krémy
• starostlivosť o domáce zvieratko
• starostlivosť o dieťa
• umenie a remeslá
• čistenie domácnosti a zberateľských predmetov
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Ďakujeme, že myslíte s ohľadom na
prírodu

iloveeco.eu tím

+421 902 375 177

info@iloveeco.eu

https://www.iloveeco.eu/

IDE TO AJ EKOLOGICKY

Veľkoobchod / internetový obchod ILOVEECO.EU
Prevádzkovateľ: ReB.earth s.r.o., M. A. Bazovského 1181/20, 013 01 Teplička nad Váhom
Sme platcami DPH. Ceny sú uvedené bez DPH a platné od 1.1.2021.
IČO: 51865106
DIČ: 2120833242
IČ DPH: SK2120833242
IBAN: SK87 8330 0000 0023 0167 0787
pre CZ klientov: 2301670787/2010 – FIO BANKA účet v Čk
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Corduneanu Babišová

Naše výrobky sú vyrobené zodpovedne v Číne. Mnohé z nich balíme na Slovensku. Keď je 
to možné, snažíme sa navrhnúť čo najmenej obalovanú alternatívu popr. nelepenú 
krabičku.
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