Okolju prijazen
izdelek

Z LJUBEZNIJO

NOVO!

DO SVOJIH ZOB
JORDAn
in do okolja GREEN CLEAn

Zobna ŠČETKA, IZDELANA z namenom
– za DOBRO našega planeta in ljudi

Okolju prijazen
izdelek

Ščetine iz
100 % biomase

Celoten izdelek, vključno z
embalažo, je narejen iz recikliranih
materialov. Odločili smo se za
minimalno porabo naravnih virov in
vnašanje novega življenja
starim materialom.

Ricinusovo rastlinsko olje
spada med obnovljive vire in je
osnova za izdelavo ščetin.

Držalo iz reciklirane
plastike
Recikliran karton
Embalaža je iz 100-odstotne
papirnate kaše recikliranih
papirnatih vlaken.

Certifikat FDA zagotavlja
varnost in učinkovitost
naravnih proizvodov. S tem
vnašamo novo življenje
materialom, ki bi drugače
končali na smetišču.

BREZ BPA
Ne vsebuje
BisfenolA A
Ne škodi ne okolju
ne človeškemu telesu, saj
ne vsebuje bisfenola A.

CERTIFIKAT FSC
Oznaka FSC je zagotovilo,
da je material, uporabljen
pri tem izdelku, pridobljen iz
gozdov, ki so pod nadzorom
odgovornega upravljanja.

easy ways
to be
Vsi 5materiali
so skrbno
more–eco-friendly
izbrani
nič ni prepuščeno
naključju

1 Bring your own shopping bag
• POSNEMAJMO
NARAVO!
a reusable water bottle
2 Carry

Nova GreenClean je nastala
pod rokami priznanega norveškega
oblikovalca Andreasa Engesvika.

Velike količine odpadkov,
ki jih proizvedemo in končajo na smetiščih,
lahko začnemo postopoma zmanjševati tako, da
posnemamo naravo. V naravi vsi naravni odpadni
materiali postanejo surovina za kaj drugega.
In krog je sklenjen.

3

Say no to disposable
straws and cutlery

Turn off the lights when
you
leave the room
• Vsako majhno
prijazno dejanje za okolje pomeni

4
lessŠTEJEJO
meat
5MAJHNEEatSTVARI

veliko. Tako kot iz semena zraste drevo, nas narava
uči, da

.

IZBERITE IZDELEK ZASE
Skrb za okolje postaja vse pomembnejša za vedno več ljudi, ki hkrati
postajajo tudi bolj ozaveščeni potrošniki. Želijo in izbirajo okolju prijazne
izdelke in iščejo proizvajalce, ki jim takšne izdelke lahko ponudijo.
Zato je bil cilj norveškega podjetja Jordan izdelati zobno ščetko, ki bi
bila preproste oblike, lepa in funkcionalna, predvsem pa trajnostna.
Da bi poenostavili in posodobili klasično obliko zobne ščetke, je bilo
treba poiskati različne načine in varčevati z materiali, ne da bi ogrozili
ergonomijo izdelka. Ponosni na to, kar jim je uspelo ustvariti, predstavlja
zlitje dveh svetov: estetske funkcionalnosti in prijaznosti izdelka do okolja.

JORDAN
GREen
clean
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Jordan Green Clean
je narejena z mislijo na
okolje in ljudi, iz skrbno
izbranih recikliranih in
naravnih materialov.
Odlikujejo jo trajnost,
funkcionalnost in estetika.

