Katalog
zboží

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Shield (AMAZINC! Minerální štít)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Shark tooth White (Bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu), Wool Fat (lanolin)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, vysoce kvalitní ochranný štít oblièeje a rtù, štít se snadno nanáší a snadno se
setøe z pokožky, je silnì vodìodolný

Údržba:

Hmotnost:
25g pøírodního krému

Množství:
1 ks kulaté aluminiové krabièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Shield (AMAZINC! Minerální štít)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Beige Brown (Hnìdì béžová)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu), Wool Fat (lanolin), Theobroma Cacao Seed Powder
(kakaový prášek)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, vysoce kvalitní ochranný štít oblièeje a rtù, štít se snadno nanáší a snadno se
setøe z pokožky, je silnì vodìodolný

Údržba:

Hmotnost:
25g pøírodního krému

Množství:
1 ks kulaté aluminiové krabièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Shield (AMAZINC! Minerální štít)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lime Green (Zelená)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu), Wool Fat (lanolin), Mica „Lime“ (slída)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, vysoce kvalitní ochranný štít oblièeje a rtù, štít se snadno nanáší a snadno se
setøe z pokožky, je silnì vodìodolný

Údržba:

Hmotnost:
25g pøírodního krému

Množství:
1 ks kulaté aluminiové krabièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Shield (AMAZINC! Minerální štít)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Shallow Blue (Modrá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu), Wool Fat (lanolin), Mica (slída)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, vysoce kvalitní ochranný štít oblièeje a rtù, štít se snadno nanáší a snadno se
setøe z pokožky, je silnì vodìodolný

Údržba:

Hmotnost:
25g pøírodního krému

Množství:
1 ks kulaté aluminiové krabièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Sunstick (AMAZINC! Minerální tyèinka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Shark tooth White (Bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, složení tohoto produktu je tužšího charakteru a tím zabraòuje snadnému
setøení pøi doteku v oblièeji nebo otírání nosu, vhodné pro vodní sporty na silném slunci nebo v horském prostøedí

Údržba:

Hmotnost:
30g pøírodního krému

Množství:
1 ks kartonové tuby

Rozm•r:

Další údaje:
kartonová tuba 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Sunstick (AMAZINC! Minerální tyèinka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Beige Brown (Hnìdì béžová)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Olive Oil (olivový olej), Bees wax (vèelí vosk), unikátní smìs AMAZINC! Mineral Shield = Zinc Oxide,
Magnesium Oxide, Kaolin (smìs oxidu zinku, oxidu magnézia a kaolinu)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, SPF 50+, složení tohoto produktu je tužšího charakteru a tím zabraòuje snadnému
setøení pøi doteku v oblièeji nebo otírání nosu, vhodné pro vodní sporty na silném slunci nebo v horském prostøedí

Údržba:

Hmotnost:
30g pøírodního krému

Množství:
1 ks kartonové tuby

Rozm•r:

Další údaje:
kartonová tuba 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Sun Screen (AMAZINC! Minerální opalovací emulze)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Jojoba Oil (jojobový olej), Olive Oil (olivový olej), Olive Squalene (olivový skvalen - pøírodní organická
slouèenina), AMAZINC! Mineral Sun Screen Light = Zinc Oxide – non nano, Magnesium Oxide (složenina oxidù zinku – bez nano èástic,
magnézia), Triticum Vulgare Germ Oil (olej z pšenièných klíèkù), Almond Wax/Hydrogenated Almond Oil (hydrogenovaný mandlový vosk),
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (olej listu Rozmarýnu lékaøského), Tocopherol (vitamín E)

Použití:
spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, SPF 50+, vhodné pro vegany, opalovací krémová emulze je velmi lehce roztíratelná

Údržba:

Hmotnost:
150ml pøírodní opalovací krémové emulze

Množství:
1 ks aluminiové lahvièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová lahvièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Mineral Butter (AMAZINC! Minerální máslo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond butter = Almond Oil, Olive Squalene, Hydrogenated Pistachio Oil (mandlové máslo = mandlový olej, olivový skvalen pøírodní organická slouèenina, hydrogenovaný pistáciový olej), AMAZINC! Mineral Sun Screen Light = Zinc Oxide, Magnesium
Oxide, Mica143018 (složenina oxidù zinku, oxidu magnézia a slídy 143018), Vanila Planifolia Fruit Extract (ovocný výtažek
Vanilovníku plocholistého)

Použití:
spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, SPF 30+, vhodné pro vegany, veganský minerální opalovací máslový krém, je zabarven
do rùžova, aby byl ménì viditelný na pokožce, nezanechává bílou krémovou stopu na pokožce

Údržba:

Hmotnost:
70g pøírodního opalovacího máslového krému

Množství:
1 ks kulaté kartonové krabièky

Rozm•r:

Další údaje:
kartonová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Daily Regeneration (AMAZINC! Každodenní regenerace)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Aqua (voda), Almond Oil (mandlový olej), Jojoba Oil (jojobový olej), Bees Wax (vèelí vosk), Citric Acid (kyselina citrónová),
Panthenol, Vitamin E (vitamín E), Bisabolol, Natril Citrát, Lavandula Angustifolia Oil (levandulový olej)

Použití:
spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, pøírodní, zjemòující, hydratující a regenerující krém pro celé tìlo

Údržba:

Hmotnost:
80g pøírodního regeneraèního krému

Množství:
1 ks kulaté aluminiové krabièky

Rozm!r:

Další údaje:
aluminiová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Body Oil (AMAZINC! Tìlový olej)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Almond Oil (mandlový olej), Lavandula Angustifolia Oil (levandulový olej), Olive Oil (olivový olej), Vitamin E (vitamín E)

Použití:
spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, složení tìlového oleje zaruèuje zvlhèení a zvláènìní pokožky, jednoduše aplikujte na
vysušené oblasti pokožky

Údržba:

Hmotnost:
100ml pøírodního tìlového oleje

Množství:
1 ks aluminiové lahvièky

Rozm•r:

Další údaje:
aluminiová lahvièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Lip Balm (AMAZINC! Balzám na rty)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Jojoba Oil (jojobový olej), Cera Alba (vèelí vosk), Olive Oil (olivový olej), Almond Oil (mandlový olej), Dexpanthenol, Vitamin E
(vitamín E), Vanilla Planifolia Fruit Extract (ovocný výtažek Vanilovníku plocholistého)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, balzám na rty s vanilkovým nádechem, balzám na rty zajiš•uje ochranu vašich rtù

Údržba:

Hmotnost:
9g pøírodního balzámu na rty

Množství:
1 ks kartonové tuby

Rozm•r:

Další údaje:
kartonová tuba 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Výrobce:
AMAZINC! s.r.o., Žežická 670/31, 400 07, Ústí nad Labem-Neštìmice, Krásné Bøezno, ÈR, IÈ: 06707289, DIÈ: CZ06707289

Logo:

Název výrobku originál (•J):
AMAZINC! Hand Jam (AMAZINC! Regeneraèní a reparaèní vosk)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Cera Alba (vèelí vosk), Olive Oil (olivový olej), Almond Oil (mandlový olej), Jojoba Oil (jojobový olej), Olive Squalene (olivový
skvalen - pøírodní organická slouèenina), Calendula Officinalis Floer Oil (olej z kvìtù Mìsíèku lékaøského), Zea Mays Germ Oil
(rostlinný olej z klíèkù rostliny Zea Mays = kukuøice), Vitamin E (vitamín E), Cymbopogon Nardus Oil (olej z rostliny
citronela/citronella známého jako „citronella olej“)

Použití:
spotøebujte do 18 mìsícù od otevøení, regeneraèní a reparaèní vosk pro podráždìnou a poškozenou pokožku, intenzivní vosk
vyživuje a zklidòuje zranìnou pokožku a chrání poškozené èásti pokožky

Údržba:

Hmotnost:
25g pøírodního regeneraèního a reparaèního vosku

Množství:
1 ks kulaté kartonové krabièky

Rozm•r:

Další údaje:
kartonová krabièka 100% recyklovatelná, bez parabenù, bez chemikálií, bez ropy, bez nano èástic, bez plastu v obalech, bez
mikroplastu v jídle

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Single Large - honeycomb print (potisk ubrousku plástve)

EAN kód:
854016005074

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
1 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin

Rozm•r originál (•J):
1 ks rozmìr Large 13” x 14” (33 x 35 cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
3-Pack Large - honeycomb print (potisk ubrousku plástve)

EAN kód:
854016005029

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
sada 3 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin

Rozm!r originál (•J):
3 ks rozmìr Large 13” x 14” (33 x 35 cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Sandwich Wrap - honeycomb print (potisk ubrousku plástve)

EAN kód:
854016005098

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
1 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin se šòùrkou a døevìným knoflíkem

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr Sandwich 13” x 13” (33 x 33cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Bees&Bears Lunchpack - bees + bears print (potisk ubrousku vèely a medvìdi)

EAN kód:
854016005203

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
sada 2 + 1 ks (2 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin a 1 ks potravinového ubrousku/obalu pro
skladování potravin se šòùrkou a døevìným knoflíkem)

Rozm•r originál (•J):
2 ks rozmìr Medium 10” x 11” (25 x 27,5 cm), 1 ks rozmìr Sandwich 13” x 13” (33 x 33cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
3-Pack Assorted - honeycomb print (potisk ubrousku plástve)

EAN kód:
854016005005

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
sada 3 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin

Rozm•r originál (•J):
1 ks rozmìru Small 7" x 8" (17,5 x 20 cm), 1 ks rozmìr Medium 10” x 11” (25 x 27,5 cm), 1 ks rozmìr Large 13” x 14” (33 x 35
cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Bee's Wrap, 383 Exchange Street, Middlebury, Vermont 05753 USA

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bee's Wrap (potravinový ubrousek/obal)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
3-Pack Assorted Bees&Bears - bees + bears print (potisk ubrousku vèely a medvìdi)

EAN kód:
854016005227

Složení originál (•J):
GOTS-certified Organic Cotton, Sustainably Harvested Beeswax, Organic Jojoba Oil, Tree resin (certifikovaná organická bavlna,
udržitelnì stoèený vèelí vosk, organický jojobový olej, pøírodní pryskyøice stromù)

Použití:
potravinový ubrousek/obal, do kterého jednoduše zabalíte sendviè, svaèinu, zeleninu, peèivo, sýry a další poraviny, ubrousek
lze také použít na pøikrytí misky s jídlem, požadovaného tvaru obalu lehce dosáhnete formováním ubrousku teplem vašich
rukou, opakovanì použitelný

Údržba:
plnì omyvatelný, oplachujte ve STUDENÉ VODÌ s použitím jemného mýdla, nechte uschnout a uchovávejte mimo teplo,
nesušte na slunci, nutné skladovat dál od zdrojù tepla, v žádném pøípadì neumývat v horké vodì, nevkládat do mikrovlnné
trouby, myèky na nádobí nebo trouby!!! (dále viz zvláštní pravidla)

Hmotnost:

Množství:
sada 3 ks potravinového ubrousku/obalu pro skladování potravin

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìru Small 7" x 8" (17,5 x 20 cm), 1 ks rozmìr Medium 10” x 11” (25 x 27,5 cm), 1 ks rozmìr Large 13” x 14” (33 x 35
cm)

Další údaje:
ubrousek/obal je ruènì vyrábìný a 100% kompostovatelný, pøírodní alternativa k plastovým obalùm a fóliím, zachovává jídlo
èerstvé pøírodní cestou, snižuje plýtvání s potravinami, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme na ubrouscích nìco krájet, nedoporuèujeme používat pro uskladnìní masa

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 5 Fresh Greens (zeleno-žluté provedení)

EAN kód:
653341030047

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 5 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 3" - 4" (8 -10,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3,5” (7 - 9,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm), 1 ks rozmìr 1,5” - 2,5”
(4 - 6,5 cm), 1 ks rozmìr 1,25” - 2” (3,5 - 5,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 5 Autumn Harvest (hnìdo-oranžovo-žluté provedení)

EAN kód:
653341030344

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 5 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 3" - 4" (8 -10,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3,5” (7 - 9,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm), 1 ks rozmìr 1,5” - 2,5”
(4 - 6,5 cm), 1 ks rozmìr 1,25” - 2” (3,5 - 5,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 5 Bright Berry (modro-fialovo-rùžové provedení)

EAN kód:
653341030641

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 5 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 3" - 4" (8 -10,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3,5” (7 - 9,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm), 1 ks rozmìr 1,5” - 2,5”
(4 - 6,5 cm), 1 ks rozmìr 1,25” - 2” (3,5 - 5,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Avocado Huggers Set of 2 Fresh Greens (tmavì a sytì zelené provedení)

EAN kód:
653341030948

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce Avokáda, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v
myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 2 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 2,76” - 4,13” (7 - 10,5 cm)/rozmìr pecky 1,42" - 1,54" (3,6 -3,9 cm), 1 ks rozmìr 3,74" - 5,12" (9,5 -13 cm)/rozmìr
pecky 1,42" - 1,54" (3,6 -3,9 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod (•J):
Hook stern end of avocado into the Hugger first (jako první zasuòte užší èást avokáda do krytu a následnì zatlaète zbytek
ovoce do krytu, tak aby pecka zapadla do prostoru pro pecku)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 6 Small Hugs (modro-zelené provedení)

EAN kód:
19962635038

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 6 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
2 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm), 2 ks rozmìr 1,5” - 2,5” (4 - 6,5 cm), 2 ks rozmìr 1,25” - 2” (3,5 - 5,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 2 Citrus Savers (zelené provedení)

EAN kód:
644216602520

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 2 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm), 1 ks rozmìr 1,5” - 2,5” (4 - 6,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Single Avocado Hugger (sytì zelené provedení)

EAN kód:
644216125371

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí rozkrojené a nespotøebované pùlky ovoce Avokáda, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce,
mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
1 ks bezpeèného silikonového krytu

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìr 2,76” - 4,13” (7 - 10,5 cm)/rozmìr pecky 1,42" - 1,54" (3,6 -3,9 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod (•J):
Hook stern end of avocado into the Hugger first (jako první zasuòte užší èást avokáda do krytu a následnì zatlaète zbytek
ovoce do krytu, tak aby pecka zapadla do prostoru pro pecku)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
Food Huggers®

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Food Huggers®

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Set of 3 Soft Greens (matnì zelené provedení)

EAN kód:
644216125470

Složení originál (•J):
100% Food Safe Silicone (100% silikon bezpeèný pro potraviny), 100% BPA & Phthalate Free (neobsahuje BPA = Bisfenol A a
Ftaláty)

Použití:
kryty slouží na pøekrytí potravin, hlavnì rozkrojených a nespotøebovaných pùlek ovoce a zeleniny, také na zakrytí/pøekrytí
rùzných sklenièek, kelímkù a plechovek, opakovanì použitelné, bezpeèné použití v myèce, mraznièce a mikrovlnné troubì

Údržba:
plnì omyvatelný, bezpeèné použití v myèce

Hmotnost:

Množství:
sada 3 ks bezpeèných silikonových krytù

Rozm•r originál (•J):
1 ks rozmìr 3" - 4" (8 -10,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3,5” (7 - 9,5 cm), 1 ks rozmìr 2,5” - 3” (5,5 - 7,5 cm)

Další údaje:
odbourává opakované používání jednorázových plastù a plastových fólií, snižuje plýtvání s potravinami díky prodloužené
èerstvosti, výsledkem je snížení potravinového odpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
kryty obsahují patenty a ochranné známky https://foodhuggers.com/pages/food-huggers-intellectual-property

Návod:
rozkrojené ovoce, zeleninu lehce zatlaète (Press Down) do krytu nebo krytem lehkým tlakem pøekryjte sklenièku, kelímek,
plechovku

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Výrobce:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Logo:

Název výrobku originál (•J):
FRUSACK

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Knith Single - Green, Pink, Yellow, Blue, Peach (stuha: zelená, vínová, žlutá, modrá, rùžová)

EAN kód:
7087441811450

Složení originál (•J):
(látka: pletenina ze 100% PLA (polymléèná kyselina), stuha: 100% viskóza (regenerovaná celulóza), etiketa: 100% bavlna, nitì:
100% bavlna)

Použití:
na nákup ovoce, zeleniny a peèiva, je lehký, takže nepøidá na cenì zboží, prùsvitný, vy i pokladní snadno rozpoznáte, co je
uvnitø, prodyšný, ovoce a zelenina zùstanou déle èerstvé díky nižší vlhkosti a optimálním podmínkám pro skladování,
opakovanì použitelný, maximální zátìž do 3,5 kg, atestováno pro kontakt s potravinami

Údržba:
prát ruènì na max. 30°C nebo opláchnout pod tekoucí vodou, sušte volnì, vyvarujte se pùsobení teplot nad 35°C, materiál
nesaje a rychle schne, ruèní praní maximální teplota 30°C, bìlení zakázáno, sušení v bubnové sušièce zakázáno, zákaz žehlení

Hmotnost:
1ks = 12g

Množství:
1 ks pytlíku z kompostovatelné tkaniny

Rozm!r originál (•J):
1 ks rozmìru 32 x 32 cm

Další údaje:
používáním výraznì zredukujete množství vyprodukovaného plastového odpadu (jednorázových plastových pytlíkù a sáèkù),
100% rozložitelný v bioodpadu, 100% recyklovatelná kartonová kartièka

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Výrobce:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Logo:

Název výrobku originál (•J):
FRUSACK

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Knith Duo - Green, Pink, Yellow, Blue, Peach (stuha: zelená, vínová, žlutá, modrá, rùžová)

EAN kód:
zelená: 6803928969336, vínová: 6803928969268, žlutá: 6803928969404, modrá: 6803929407042, rùžová: 6803929407110

Složení originál (•J):
(látka: pletenina ze 100% PLA (polymléèná kyselina), stuha: 100% viskóza (regenerovaná celulóza), etiketa: 100% bavlna, nitì:
100% bavlna)

Použití:
na nákup ovoce, zeleniny a peèiva, je lehký, takže nepøidá na cenì zboží, prùsvitný, vy i pokladní snadno rozpoznáte, co je
uvnitø, prodyšný, ovoce a zelenina zùstanou déle èerstvé díky nižší vlhkosti a optimálním podmínkám pro skladování,
opakovanì použitelný, maximální zátìž do 3,5 kg, atestováno pro kontakt s potravinami

Údržba:
prát ruènì na max. 30°C nebo opláchnout pod tekoucí vodou, sušte volnì, vyvarujte se pùsobení teplot nad 35°C, materiál
nesaje a rychle schne, ruèní praní maximální teplota 30°C, bìlení zakázáno, sušení v bubnové sušièce zakázáno, zákaz žehlení

Hmotnost:
1ks = 12g

Množství:
2 ks pytlíkù z kompostovatelné tkaniny

Rozm!r originál (•J):
2 ks rozmìru 32 x 32 cm

Další údaje:
používáním výraznì zredukujete množství vyprodukovaného plastového odpadu (jednorázových plastových pytlíkù a sáèkù),
100% rozložitelný v bioodpadu, 100% recyklovatelná kartonová banderola

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Výrobce:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Logo:

Název výrobku originál (•J):
FRUSACK

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Knith Trio Corn Star - Green, Yellow, Blue (stuha: zelená, žlutá, modrá)

EAN kód:
0682863997354

Složení originál (•J):
(látka: pletenina ze 100% PLA (polymléèná kyselina), stuha: 100% viskóza (regenerovaná celulóza), etiketa: 100% bavlna, nitì:
100% bavlna)

Použití:
na nákup ovoce, zeleniny a peèiva, je lehký, takže nepøidá na cenì zboží, prùsvitný, vy i pokladní snadno rozpoznáte, co je
uvnitø, prodyšný, ovoce a zelenina zùstanou déle èerstvé díky nižší vlhkosti a optimálním podmínkám pro skladování,
opakovanì použitelný, maximální zátìž do 3,5 kg, atestováno pro kontakt s potravinami

Údržba:
prát ruènì na max. 30°C nebo opláchnout pod tekoucí vodou, sušte volnì, vyvarujte se pùsobení teplot nad 35°C, materiál
nesaje a rychle schne, ruèní praní maximální teplota 30°C, bìlení zakázáno, sušení v bubnové sušièce zakázáno, zákaz žehlení

Hmotnost:
1ks = 12g

Množství:
3 ks pytlíkù z kompostovatelné tkaniny

Rozm•r originál (•J):
3 ks rozmìru 32 x 32 cm

Další údaje:
používáním výraznì zredukujete množství vyprodukovaného plastového odpadu (jednorázových plastových pytlíkù a sáèkù),
100% rozložitelný v bioodpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Výrobce:
infiberry, s.r.o., Národní 973/41, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 04884639, DIÈ: CZ04884639

Logo:

Název výrobku originál (•J):
FRUSACK

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Knith Trio Love Birds - Pink, Peach, Pink (stuha: vínová, rùžová, vínová)

EAN kód:
0682863997361

Složení originál (•J):
(látka: pletenina ze 100% PLA (polymléèná kyselina), stuha: 100% viskóza (regenerovaná celulóza), etiketa: 100% bavlna, nitì:
100% bavlna)

Použití:
na nákup ovoce, zeleniny a peèiva, je lehký, takže nepøidá na cenì zboží, prùsvitný, vy i pokladní snadno rozpoznáte, co je
uvnitø, prodyšný, ovoce a zelenina zùstanou déle èerstvé díky nižší vlhkosti a optimálním podmínkám pro skladování,
opakovanì použitelný, maximální zátìž do 3,5 kg, atestováno pro kontakt s potravinami

Údržba:
prát ruènì na max. 30°C nebo opláchnout pod tekoucí vodou, sušte volnì, vyvarujte se pùsobení teplot nad 35°C, materiál
nesaje a rychle schne, ruèní praní maximální teplota 30°C, bìlení zakázáno, sušení v bubnové sušièce zakázáno, zákaz žehlení

Hmotnost:
1ks = 12g

Množství:
3 ks pytlíkù z kompostovatelné tkaniny

Rozm•r originál (•J):
3 ks rozmìru 32 x 32 cm

Další údaje:
používáním výraznì zredukujete množství vyprodukovaného plastového odpadu (jednorázových plastových pytlíkù a sáèkù),
100% rozložitelný v bioodpadu, 100% recyklovatelný kartonový obal

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Just Straw, Unit F, Swan Island, Strawberry Vale, Twickenham, Middlesex, TW1 4RP, Great Britain

Výrobce:
Just Straw, Unit F, Swan Island, Strawberry Vale, Twickenham, Middlesex, TW1 4RP, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
JUST STRAW

Varianta/druh výrobku originál (•J):
The 250 Pack (balení 250 kusù)

EAN kód:
5060569080047

Složení originál (•J):
Made from certified organic wheat stalks. (Vyrobeno z certifikovaných organických pšenièních stébel.), Gluten Free (bez
lepku), organické - bez pesticidù/herbicidù, Sourced and manufactured in China, from 100% local organic farming. (Vyrábí se v
Èínì, pochází od místních 100% bio farmáøù.)

Použití:
vhodné na studené nebo teplé nápoje (nedochází ke zmìknutí brèka), koktejly, drinky, limonády, džusy a další, z dùvodu pøírodního prùmìru
brèka 3 – 6 mm bude pití nápojù s hrubou strukturou obtížnìjší, proto brèka nedoporuèujeme pro pití takovýchto nápojù, jednorázové
použití (ale vydrží na více než jeden nápoj), vhodné pro vegany, bezpeèné pro styk s potravinami

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 krabièka = 250 kusù brèek

Rozm•r originál (•J):
délka stébla 21,5 cm (+/- 5 mm), pøírodní individuální prùmìr brèka je v rozmezí 3 - 6 mm

Další údaje:
100% kompostovatelná brèka v domácích podmínkách, recyklovatelná, biologicky rozložitelná, rozložitelná v oceánu, obalová
krabice je 100% recyklovatelný, biologicky rozložitelný karton, ekologický potisk krabice

Zvláštní pravidla:
pokud trpíte nìjakou specifickou alergií na pšenici, pøed použitím konzultujte s lékaøem

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Straw by Straw, Jan Tooropstraat, 1061AE Amsterdam, Netherlands, CoC: 58603530, VAT: 115375892b02

Výrobce:
Straw by Straw, Jan Tooropstraat, 1061AE Amsterdam, Netherlands, CoC: 58603530, VAT: 115375892b02

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Straw by Straw

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Sustainable Straws - Small Box 100 pcs (udržitelná brèka - malá krabice 100 kusù)

EAN kód:
7436950015093

Složení originál (•J):
Straws made of real natural straw. (Vyrobeno z pravé pøírodní slámy.), Gluten Free (bez lepku), Straw come from farmers and
producers with a BSCI certificate. (sláma pochází od místních evropských zemìdìlcù a producentù s certifikátem BSCI =
Business Social Compliance Initiative.), nejsou použity žádné chemikálie ani bìlidlo

Použití:
vhodné na studené nebo teplé nápoje (nedochází ke zmìknutí brèka), koktejly, drinky, limonády, džusy a další, z dùvodu pøírodního prùmìru
brèka 3 – 7 mm bude pití nápojù s hrubou strukturou obtížnìjší, proto brèka nedoporuèujeme pro pití takovýchto nápojù, jednorázové
použití (ale vydrží na více než jeden nápoj), vhodné pro vegany, bezpeèné pro styk s potravinami

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 krabièka = 100 kusù brèek

Rozm!r originál (•J):
délka stébla 20 cm (+/- 5 mm), pøírodní individuální prùmìr brèka je v rozmezí 3 - 7 mm

Další údaje:
100% kompostovatelná brèka v domácích podmínkách, recyklovatelná, biologicky rozložitelná, rozložitelná v oceánu, obalová krabice je
100% recyklovatelný karton

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - with Beeswax (pøírodní deodorant s vèelím voskem)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lavender & Bergamot (Levandule & Bergamot)

EAN kód:
5060651240007

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter** (bambucké máslo), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Cera Alba = Beeswax (vèelí vosk), Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil (Levandule olej), Citrus Bergamis (Bergamot) Oil (Bergamot olej), Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool* - **Organic
Ingredient (organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, výrazná vùnì levandule se mísí s citrusovou vùní plodu bergamotu

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm!r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - with Beeswax (pøírodní deodorant s vèelím voskem)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Grapefruit and Rose (Grapefruit a rùže)

EAN kód:
5060651240021

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter** (bambucké máslo), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Cera Alba = Beeswax (vèelí vosk), Rosa
Damask (Rose) Oil (Rùže damašská olej), Citrus Paradisi (Grapefruit) Oil (Grapefruit olej), Pelargonium Graveolens (Geranium) Oil Farnesol* (Pelargonie vonná
olej), Citral*,Geraniol*,Citronellol*,Limonene*,Linalool* -**Organic Ingredient (organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì
se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, výrazná vùnì rùže se mísí s vùní grapefruitu

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm!r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - with Beeswax (pøírodní deodorant s vèelím voskem)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lemongrass and Tea tree (citronová tráva a „èajový strom“)

EAN kód:
5060651240014

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter** (bambucké máslo), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Cera Alba = Beeswax (vèelí vosk), Melaleuca
Alternifolia (Tea Tree) Oil (èajový strom), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil (Levandule olej), Cymbopogon Ciratus (Lemongrass) Oil (Citronová tráva olej),
Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool*, Eugenol* -**Organic Ingredient (organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils
(pøirozenì se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, výrazná citronová vùnì se mísí s èerstvou kafrovou vùní „èajového stromu“

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm•r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - with Beeswax (pøírodní deodorant s vèelím voskem)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Orange and Patchouli (pomeranè a paèule)

EAN kód:
5060651240038

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter** (bambucké máslo), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Cera Alba = Beeswax (vèelí vosk), Citrus
Dulcis (Sweet Orange) Oil (sladký pomeranè olej), Boswellia Carterii (Frankincense) Oil (kadidlo olej), Pogostemen Cablin (Patchouli) Oil (Paèule olej), Citral*,
Limonene*,Linalool* - **Organic Ingredient (organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì se vyskytující složky v éterických
olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, tìžká a silná vùnì paèule se mísí s vùní pomeranèe

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm!r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - Vegan (pøírodní deodorant vhodný pro vegany)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Grapefruit & Mandarin - Vegan (Grapefruit & mandarinka)

EAN kód:
5060651240052

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter** (bambucké máslo), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Helianthus Annuus Alba (sunflower) Wax (rostlinný
vosk ze sluneènicového oleje), Citrus Paradisi (Grapefruit) Oil (Grapefruit olej), Citrus Limon (Lemon) Oil (Citron olej), Citrus Dulcis (Sweet Orange) Oil (Sladký pomeranè
olej), Mentha Piperita (Peppermint) Oil (máta olej), Citrus Nobilis (Mandarin) oil (Tangerinka olej), Limonene*,Linalool* - **Organic Ingredient (organické
složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, vhodné pro vegany, vùnì grapefruitu a mandarinky jsou vzájemnì vyvážené a
pøíjemnì se doplòují

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm!r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - Vegan (pøírodní deodorant vhodný pro vegany)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lavender & Geranium - Vegan (Levandule & Pelargonie)

EAN kód:
5060651240069

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej),
Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Helianthus Annuus (sunflower) Wax (rostlinný vosk ze sluneènicového oleje), Lavandula Angustofolia
(Lavender) Oil (Levandule olej), Pelargonium Graveolens (Geranium) Oil (Pelargonie vonná olej), Citral*, Geraniol*, Citronellol*, Limonene*, Linalool* **Organic Ingredient (organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, vhodné pro vegany, výrazná vùnì levandule se mísí s nádechem tìžší
koøenité vùnì kakostu (Geranium, Pelargonie)

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm•r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - Vegan (pøírodní deodorant vhodný pro vegany)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Unscented - Vegan (bez vùnì)

EAN kód:
5060651240045

Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera
(Coconut) Oil** (kokosový olej), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter** (kakaové máslo), Helianthus Annuus (sunflower) Wax
(rostlinný vosk ze sluneènicového oleje) - **Organic Ingredient (organické složky)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, vhodné pro vegany, bez vùnì

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm•r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Lower Cwm Cottage, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6ET, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Deodorant - Vegan (pøírodní deodorant vhodný pro vegany)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Bergamot & Sage Vegan (Bergamot (citrus) & Šalvìj vegan)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Maranta Arundinacea - Arrowroot Powder (Maranta tøtinovitá, prášek), Sodium Bicarbonate (jedlá soda), Cocos Nucifera (Coconut) Oil** (kokosový olej), Theobroma Cacao (Cocoa)
Butter** (kakaové máslo), Helianthus Annuus - Sunflower Wax (rostlinný vosk ze sluneènicového oleje), Citrus Bergamia - Bergamot Peel Oil FCF (olej z kùry Bergamotu), Citrus
Aurantium Dulcis - Sweet Orange Peel Oil (olej z kùry Pomeranèovníku sladkého), Rosmarinus Officinalis - Rosemary Leaf Oil (olej z listù Rozmarýnu lékaøského), Piper Nigrum - Black
Pepper Fruit Oil (olej z plodù Pepøovníku èerného), Salvia Sclarea - Clary Sage Flower Oil (olej z kvìtu Šalvìje muškátové), Limonene*, Linalool*, Citral* - **Organic Ingredient
(organické složky)/*Naturally occurring components in essential oils (pøirozenì se vyskytující složky v éterických olejích)

Použití:
deodorant spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, vhodné pro vegany, ovocná citrónová vùnì Bergamotu a koøenìná vùnì
Šalvìje lékaøské jsou vzájemnì vyvážené a pøíjemnì se doplòují

Údržba:

Hmotnost:
55g pøírodního tuhého deodorantu

Množství:
1 ks kulaté kartonové tuby

Rozm•r originál (•J):
výška tuby 75 mm

Další údaje:
deodoranty jsou ruènì vyrábìné, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v kartonovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Lip Balm (pøírodní balzám na rty)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Rosy Lips - Rose Scented & Tinted (vùnì rùže, tónováno do rùžova)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil** (Sluneènice roèní olej), Butyrospermum Parkii** (Shea Butter) (bambucké máslo),
Cera Alba (Beeswax)** (vèelí vosk), Rosa Damask (Rose) Oil (Rùže damašská olej), Copper Mica (slída) - **Organic Ingredient
(organické složky)

Použití:
balzám na rty spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, balzám na rty s nádechem vùnì rùže, rty tónuje do rùžova

Údržba:

Hmotnost:
8g pøírodního balzámu na rty

Množství:
1 ks hranaté mini aluminiové krabièky

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
balzám na rty je ruènì vyrábìný, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v aluminiovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Lip Balm (pøírodní balzám na rty)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lime Scented (limetková vùnì)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil** (Sluneènice roèní olej), Butyrospermum Parkii** (Shea Butter) (bambucké máslo),
Cera Alba (Beeswax)** (vèelí vosk), Citrus Aurantifolia (Lime) Oil (Limeta olej)- **Organic Ingredient (organické složky)

Použití:
balzám na rty spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, balzám na rty s nádechem vùnì limetky

Údržba:

Hmotnost:
8g pøírodního balzámu na rty

Množství:
1 ks hranaté mini aluminiové krabièky

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
balzám na rty je ruènì vyrábìný, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v aluminiovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Výrobce:
Kutis Skincare Limited, Ashfield, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD15PL, Great Britain

Logo:

Název výrobku originál (•J):
´ku.tis - Natural Lip Balm (pøírodní balzám na rty)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Naked Lip Balm - Fragrance Free (bez vùnì)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil** (Sluneènice roèní olej), Butyrospermum Parkii** (Shea Butter) (bambucké máslo),
Cera Alba (Beeswax)** (vèelí vosk) - **Organic Ingredient (organické složky)

Použití:
balzám na rty spotøebujte do 6 mìsícù od otevøení, balzám na rty bez vùnì

Údržba:

Hmotnost:
8g pøírodního balzámu na rty

Množství:
1 ks hranaté mini aluminiové krabièky

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
balzám na rty je ruènì vyrábìný, bez plastù, bez palmového oleje, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez
aromatických látek, produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v aluminiovém obalu, 100% recyklovatelném

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LUBA GmbH, Ober-Eschbacher Straße 37, D - 61352 Bad Homburg v.d.H., Bad Homburg HRB 2970, USt. ID-Nr. DE 114183187

Výrobce:
Nutricare Pty. Ltd., 4 Bricker street, Cheltenham, VIC, 3192, Australia 1300 824 739

Logo:

Název výrobku originál (•J):
PATCH™ Strips (PATCH™ náplasti)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Activated Charcoal (aktivní uhlí) - èerná

EAN kód:
9351347000064

Složení originál (•J):
(vyrobeno z mìkkého 100% organického bambusového vlákna a gázy s hypoalergenním jemným samolepícím lepidlem - PSA;
Pressure Sensitive Adhesive, gáza je obohacena o aktivní uhlí, neobsahují plasty, køemík, latex, parabeny ani žádné další
chemikálie)

Použití:
náplasti jsou hypoalergenní, jsou veganské, aktivní uhlí je vysoce savé a funguje jako magnet neèistot v ránì, to pak pomáhá
pøirozenému uzdravení rány, jakmile jsou neèistoty vytaženy, zánìt a zarudnutí se sníží, èímž se minimalizuje riziko infekce,
což podporuje bezpeènìjší hojení rány

Údržba:
uchovávejte v chladu a suchu, náplast je sterilní, pokud není otevøen nebo poškozen jednotlivý obal

Hmotnost:

Množství:
1 tuba obsahuje 25 kusù jednotlivých náplastí

Rozm!r originál (•J):
rozmìr jedné náplasti: délka 3 11/32! x šíøka 3/4! (nebo 85 mm x 19 mm), délka polštáøku 1!(nebo 25 mm)

Další údaje:
náplasti nebyly testovány na zvíøatech, jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné, certifikovaná B-Corp spoleènost,
PATCH™ je registrovaná ochranná známka australské spoleènosti Nutricare (Australian)

Zvláštní pravidla:
pokud dojde k podráždìní, poraïte se se svým lékaøem

Návod:
vyèištìte a osušte oblast, kde bude náplast umístìna, aplikujte náplast, náplast mìòte dennì nebo podle potøeby, abyste
zajistili rychlé zahojení, pouze na jedno použití

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LUBA GmbH, Ober-Eschbacher Straße 37, D - 61352 Bad Homburg v.d.H., Bad Homburg HRB 2970, USt. ID-Nr. DE 114183187

Výrobce:
Nutricare Pty. Ltd., 4 Bricker street, Cheltenham, VIC, 3192, Australia 1300 824 739

Logo:

Název výrobku originál (•J):
PATCH™ Strips (PATCH™ náplasti)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Aloe Vera (aloe vera) - zelená

EAN kód:
9351447000033

Složení originál (•J):
vyrobeno z mìkkého 100% organického bambusového vlákna a gázy s hypoalergenním jemným samolepícím lepidlem - PSA;
Pressure Sensitive Adhesive, gáza je obohacena extraktem z aloe vera, neobsahují plasty, køemík, latex, parabeny ani žádné
další chemikálie

Použití:
náplasti jsou hypoalergenní, jsou veganské, aloe vera obsahuje dvì silné pøírodní slouèeniny (polysacharidy a glykoproteiny),
které pomáhají pøi hojení ran, extrakt z aloe vera dokonale pomáhá pøi uklidòování popálenin a puchýøù

Údržba:
uchovávejte v chladu a suchu, náplast je sterilní, pokud není otevøen nebo poškozen jednotlivý obal

Hmotnost:

Množství:
1 tuba obsahuje 25 kusù jednotlivých náplastí

Rozm!r originál (•J):
rozmìr jedné náplasti: délka 3 11/32! x šíøka 3/4! (nebo 85 mm x 19 mm), délka polštáøku 1!(nebo 25 mm)

Další údaje:
náplasti nebyly testovány na zvíøatech, jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné, certifikovaná B-Corp spoleènost,
PATCH™ je registrovaná ochranná známka australské spoleènosti Nutricare (Australian)

Zvláštní pravidla:
pokud dojde k podráždìní, poraïte se se svým lékaøem

Návod:
vyèištìte a osušte oblast, kde bude náplast umístìna, aplikujte náplast, náplast mìòte dennì nebo podle potøeby, abyste
zajistili rychlé zahojení, pouze na jedno použití

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LUBA GmbH, Ober-Eschbacher Straße 37, D - 61352 Bad Homburg v.d.H., Bad Homburg HRB 2970, USt. ID-Nr. DE 114183187

Výrobce:
Nutricare Pty. Ltd., 4 Bricker street, Cheltenham, VIC, 3192, Australia 1300 824 739

Logo:

Název výrobku originál (•J):
PATCH™ Strips (PATCH™ náplasti)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Natural (pøírodní, bez pøísad) - hnìdá

EAN kód:
9351347000002

Složení originál (•J):
vyrobeno z mìkkého 100% organického bambusového vlákna a gázy s hypoalergenním jemným samolepícím lepidlem - PSA;
Pressure Sensitive Adhesive, gáza je bez pøísad, neobsahují plasty, køemík, latex, parabeny ani žádné další chemikálie

Použití:
náplasti jsou hypoalergenní, jsou veganské, natural obsahuje certifikovanou organickou bambusovou gázu, která napomáhá
pøirozenému procesu hojení kùže

Údržba:
uchovávejte v chladu a suchu, náplast je sterilní, pokud není otevøen nebo poškozen jednotlivý obal

Hmotnost:

Množství:
1 tuba obsahuje 25 kusù jednotlivých náplastí

Rozm!r originál (•J):
rozmìr jedné náplasti: délka 3 11/32! x šíøka 3/4! (nebo 85 mm x 19 mm), délka polštáøku 1!(nebo 25 mm)

Další údaje:
náplasti nebyly testovány na zvíøatech, jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné, certifikovaná B-Corp spoleènost,
PATCH™ je registrovaná ochranná známka australské spoleènosti Nutricare (Australian)

Zvláštní pravidla:
pokud dojde k podráždìní, poraïte se se svým lékaøem

Návod:
vyèištìte a osušte oblast, kde bude náplast umístìna, aplikujte náplast, náplast mìòte dennì nebo podle potøeby, abyste
zajistili rychlé zahojení, pouze na jedno použití

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LUBA GmbH, Ober-Eschbacher Straße 37, D - 61352 Bad Homburg v.d.H., Bad Homburg HRB 2970, USt. ID-Nr. DE 114183187

Výrobce:
Nutricare Pty. Ltd., 4 Bricker street, Cheltenham, VIC, 3192, Australia 1300 824 739

Logo:

Název výrobku originál (•J):
PATCH™ Strips (PATCH™ náplasti)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Coconut Oil - Kids (kokosový olej - dìtská) - bílá, panda

EAN kód:
9351347000095

Složení originál (•J):
vyrobeno z mìkkého 100% organického bambusového vlákna a gázy s hypoalergenním jemným samolepícím lepidlem - PSA;
Pressure Sensitive Adhesive, gáza je obohacena kokosovým olejem, neobsahují plasty, køemík, latex, parabeny ani žádné další
chemikálie

Použití:
náplasti jsou hypoalergenní, jsou veganské, kokosový olej je bohatý na kyselinu laurovou, mastnou kyselinu s antivirovými,
fungálními a protizánìtlivými vlastnostmi, funguje tak, že pomáhá uklidnit drobné škrábance a rány

Údržba:
uchovávejte v chladu a suchu, náplast je sterilní, pokud není otevøen nebo poškozen jednotlivý obal

Hmotnost:

Množství:
1 tuba obsahuje 25 kusù jednotlivých náplastí

Rozm•r originál (•J):
rozmìr jedné náplasti: délka 3 11/32! x šíøka 3/4! (nebo 85 mm x 19 mm), délka polštáøku 1!(nebo 25 mm)

Další údaje:
náplasti nebyly testovány na zvíøatech, jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné, certifikovaná B-Corp spoleènost,
PATCH™ je registrovaná ochranná známka australské spoleènosti Nutricare (Australian)

Zvláštní pravidla:
pokud dojde k podráždìní, poraïte se se svým lékaøem

Návod:
vyèištìte a osušte oblast, kde bude náplast umístìna, aplikujte náplast, náplast mìòte dennì nebo podle potøeby, abyste
zajistili rychlé zahojení, pouze na jedno použití

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
The Avocado Sock, 4751 South Piccadilly Road, West Vancouver, B.C., Canada, V7W 1J8

Logo:

Název výrobku originál (•J):
The Avocado Sock™

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Olive (olivová, zelená)

EAN kód:
627843346197

Složení originál (•J):
(upleteno ze 100% shetlandské vlny, stahovací šòùra je vyrobena z mikrovláknové kùže, semišová etiketa, kompletnì
vyrobeno z pøírodních materiálù v Kanadì - Alberta)

Použití:
jedineèný a inovativní produkt, který urychluje zrání avokáda, avokádová ponožka je opakovatelnì použitelná, avokádová
ponožka mùže posloužit i jako ochranný obal pøi transportu již zralého avokáda

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 kus avokádové ponožky pro jedno avokádo

Rozm•r originál (•J):
ponožka má pøibližný rozmìr 14 x 10 cm

Další údaje:
papírové visací štítky s použitím inkoustu na bázi sóji

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 ks nezralého avokáda vložte do ponožky, lanolin a teplo vlny umožòuje a urychluje rovnomìrné zrání a zajistí perfektnì zralé
avokádo do 24 až 48 hodin

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
The Avocado Sock, 4751 South Piccadilly Road, West Vancouver, B.C., Canada, V7W 1J8

Logo:

Název výrobku originál (•J):
The Avocado Sock™

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Pewter (cínová, šedá)

EAN kód:
627843346203

Složení originál (•J):
(upleteno ze 100% shetlandské vlny, stahovací šòùra je vyrobena z mikrovláknové kùže, semišová etiketa, kompletnì
vyrobeno z pøírodních materiálù v Kanadì - Alberta)

Použití:
jedineèný a inovativní produkt, který urychluje zrání avokáda, avokádová ponožka je opakovatelnì použitelná, avokádová
ponožka mùže posloužit i jako ochranný obal pøi transportu již zralého avokáda

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 kus avokádové ponožky pro jedno avokádo

Rozm!r originál (•J):
ponožka má pøibližný rozmìr 14 x 10 cm

Další údaje:
papírové visací štítky s použitím inkoustu na bázi sóji

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 ks nezralého avokáda vložte do ponožky, lanolin a teplo vlny umožòuje a urychluje rovnomìrné zrání a zajistí perfektnì zralé
avokádo do 24 až 48 hodin

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
The Avocado Sock, 4751 South Piccadilly Road, West Vancouver, B.C., Canada, V7W 1J8

Logo:

Název výrobku originál (•J):
The Avocado Sock™

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Nutmeg (muškátový oøíšek, hnìdá)

EAN kód:
627843346210

Složení originál (•J):
(upleteno ze 100% shetlandské vlny, stahovací šòùra je vyrobena z mikrovláknové kùže, semišová etiketa, kompletnì
vyrobeno z pøírodních materiálù v Kanadì - Alberta)

Použití:
jedineèný a inovativní produkt, který urychluje zrání avokáda, avokádová ponožka je opakovatelnì použitelná, avokádová
ponožka mùže posloužit i jako ochranný obal pøi transportu již zralého avokáda

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 kus avokádové ponožky pro jedno avokádo

Rozm!r originál (•J):
ponožka má pøibližný rozmìr 14 x 10 cm

Další údaje:
papírové visací štítky s použitím inkoustu na bázi sóji

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 ks nezralého avokáda vložte do ponožky, lanolin a teplo vlny umožòuje a urychluje rovnomìrné zrání a zajistí perfektnì zralé
avokádo do 24 až 48 hodin

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Eco warehouse BV, Administrative office, Prinsenweg 39A, 3862 PV Nijkerk-the Netherlands, Chamber of Commerce:
70292086, VAT number: NL8582.40.245.B01

Výrobce:
The Avocado Sock, 4751 South Piccadilly Road, West Vancouver, B.C., Canada, V7W 1J8

Logo:

Název výrobku originál (•J):
The Avocado Sock™

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Tusk (kel, slonová kost)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(upleteno ze 100% shetlandské vlny, stahovací šòùra je vyrobena z mikrovláknové kùže, semišová etiketa, kompletnì
vyrobeno z pøírodních materiálù v Kanadì - Alberta)

Použití:
jedineèný a inovativní produkt, který urychluje zrání avokáda, avokádová ponožka je opakovatelnì použitelná, avokádová
ponožka mùže posloužit i jako ochranný obal pøi transportu již zralého avokáda

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 kus avokádové ponožky pro jedno avokádo

Rozm!r originál (•J):
ponožka má pøibližný rozmìr 14 x 10 cm

Další údaje:
papírové visací štítky s použitím inkoustu na bázi sóji

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 ks nezralého avokáda vložte do ponožky, lanolin a teplo vlny umožòuje a urychluje rovnomìrné zrání a zajistí perfektnì zralé
avokádo do 24 až 48 hodin

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Výrobce:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bamboo Toothbrush (bambusový zubní kartáèek)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Adult - Soft/medium bristles (pro dospìlé - mìkké/støední štìtinky)

EAN kód:
7107716170874

Složení originál (•J):
Handle: 100% biodegradable Moso bamboo (rukoje•: 100% biologicky rozložitelný Moso bambus), Bristles: BPA free Nylon 6 Du Pont (štìtinky: Nylon 6 - Du Pont bez BPA)

Použití:
tvrdost štìtinek - mìkká až støední, rovný tvar štìtinek je navržen pro snadné èištìní tìžko pøístupných míst, zakøivená
bambusová rukoje• je snadno uchopitelná a pøirozenì antibakteriální

Údržba:
povrchová úprava rukojeti je zajištìna tzv. karbonizací, ta prodlužuje životnost døevìné èásti a zvyšuje vodìodolnost povrchu

Hmotnost:

Množství:
1 ks zubního kartáèku

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
obal kartáèku je ze 100% recyklovatelného kartonu, rukoje• je 100% biologicky rozložitelný bambus, štìtinky jsou z Nylonu 6
(Du Pont) bez BPA, v souèasnosti neexistuje žádná jiná biologicky rozložitelná možnost než tyto štìtinky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Výrobce:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bamboo Toothbrush (bambusový zubní kartáèek)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Kids - Ultrasoft bristles (pro dìti - ultra mìkké štìtinky)

EAN kód:
7108814124776

Složení originál (•J):
Handle: 100% biodegradable Moso bamboo (rukoje•: 100% biologicky rozložitelný Moso bambus), Bristles: BPA free Nylon 6 Du Pont (štìtinky: Nylon 6 - Du Pont bez BPA)

Použití:
tvrdost štìtinek - ultra mìkké štìtinky, rovný tvar štìtiny je navržen pro snadné èištìní tìžko pøístupných míst, zakøivená
bambusová rukoje• je snadno uchopitelná a pøirozenì antibakteriální

Údržba:
povrchová úprava rukojeti je zajištìna tzv. karbonizací, ta prodlužuje životnost døevìné èásti a zvyšuje vodìodolnost povrchu

Hmotnost:

Množství:
1 ks zubního kartáèku

Rozm•r originál (•J):
délka 14 cm

Další údaje:
obal kartáèku je ze 100% recyklovatelného kartonu, rukoje• je 100% biologicky rozložitelný bambus, štìtinky jsou z Nylonu 6
(Du Pont) bez BPA, v souèasnosti neexistuje žádná jiná biologicky rozložitelná možnost než tyto štìtinky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Výrobce:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bamboo Cotton Buds (bambusové a bavlnìné tyèinky do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
7111309109844

Složení originál (•J):
Made from sustainable bamboo and organic cotton (vyrobeno z bambusu a pøírodní bavlny)

Použití:
primárnì slouží k odstranìní ušního mazu, ale možná oceníte tyto tyèinky i v jiných situacích, výbornì se hodí napøíklad pøi
líèení i odlièování oèních linek, také se mùžou hodit do domácích lékárnièek, napøíklad pro lokální aplikaci tinktury èi mastièky

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 krabièka obsahuje 100 ks tyèinek

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
obal je 100% recyklovatelná krabièka z recyklovaného papíru, bambusové a bavlnìné tyèinky do uší jsou 100% biologicky
rozložitelné

Zvláštní pravidla:
Návod:
tyèinku vytáhnìte z krabièky, použijte podle potøeby a vyhoïte, upozornìní: nezavádìjte tyèinky hloubìji do zvukovodu

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Výrobce:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bamboo Toothbrush Case (pouzdro na zubní kartáèek z bambusu)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
Made from sustainable Moso bamboo (vyrobeno z Moso bambusu)

Použití:
pouzdro z bambusu, je stylové a je ideální pro udržení bezpeèného a èistého zubního kartáèku na cestách nebo doma

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 ks pouzdra na zubní kartáèek, kartáèek není souèástí balení

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
bambusové pouzdro je 100% biologicky rozložitelné, takže je ideální pro vás i pro životní prostøedí

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Výrobce:
The Bamboo Brush Society, Roger Nefkens, Kraanspoor 7K5, 1033 SC, Amsterdam, The Netherlands, VAT: NL172883957B01,
Chamber of Commerce : 63895005

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Bamboo Surf Wax Comb (surfaøský høeben na odstranìní vosku)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
EAN kód:
Složení originál (•J):
100% biodegradable Moso bamboo (vyrobeno ze 100% biologicky rozložitelného Moso bambusu)

Použití:
navoskováním surfu zamezíte klouzání nohy po prknì a pomocí surfa•ského h•ebenu vosk bez v•tší námahy odstraníte,
perfektní dárek pro pøátele, kteøí rádi surfují

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 ks surfaøského høebenu

Rozm•r originál (!J):
délka 9,5 cm, šíøka 6 cm

Další údaje:
bambusový surfaøský høeben je 100% biologicky rozložitelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Toothpaste (pøírodní zubní pasta)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Activated Charcoal (Aktivní uhlí)

EAN kód:
5060480200104

Složení originál (•J):
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny
kaprinové), Kaolin^ (Kaolin), Cocos Nucifera Oil*^ (Kokosový olej), Butyrospermum Parkii Butter*^ (Bambucké máslo), Diatomaceous
Earth*^ (Køemelina), Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Mentha Piperita Oil*^ (olej z Máty peprné), Charcoal
Powder^ (aktivní uhlí prášek), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, využije 1 osoba, dvakrát dennì, po dobu max. 4 týdnù/ pøi cca 2 g na jednu dávku
(množství o velkosti hrášku), spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:
1 balení obsahuje 60 ml pøírodní zubní pasty

Množství:
1 sklenìná nádoba s pøírodní zubní pastou a 1 ks bambusové špachtlièky

Rozm"r originál (•J):

Další údaje:
složení bohaté na minerály, které podporují remineralizaci, nepìní, není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals),
baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje
fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát), glycerin, žádná barviva, chemické pøísady, živoèišné tuky

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte bambusovou špachtlièkou množství pasty o velikosti hrášku, naneste na zubní kartáèek, èistìte po dobu 2 minut,
dùkladnì vypláchnìte (zabraòte vniknutí vody do sklenièky se zubní pastou a tím tvorbì a množení bakterií)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Toothpaste (pøírodní zubní pasta)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Spearmint (Máta)

EAN kód:
5060480200081

Složení originál (•J):
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny
kaprinové), Kaolin^ (Kaolin), Cocos Nucifera Oil*^ (Kokosový olej), Butyrospermum Parkii Butter*^ (Bambucké máslo), Diatomaceous
Earth*^ (Køemelina), Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Mentha Spicata Herb Oil*^ (bylinný olej z Máty
Klasnaté), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, využije 1 osoba, dvakrát dennì, po dobu max. 4 týdnù/ pøi cca 2 g na jednu dávku
(množství o velkosti hrášku), spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:
1 balení obsahuje 60 ml pøírodní zubní pasty

Množství:
1 sklenìná nádoba s pøírodní zubní pastou a 1 ks bambusové špachtlièky

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
složení bohaté na minerály, které podporují remineralizaci, nepìní, není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals),
baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje
fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát), glycerin, žádná barviva, chemické pøísady, živoèišné tuky

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte bambusovou špachtlièkou množství pasty o velikosti hrášku, naneste na zubní kartáèek, èistìte po dobu 2 minut,
dùkladnì vypláchnìte (zabraòte vniknutí vody do sklenièky se zubní pastou a tím tvorbì a množení bakterií)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Toothpaste (pøírodní zubní pasta)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Tea Tree (Tea Tree)

EAN kód:
5060480200722

Složení originál (•J):
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny
kaprinové), Kaolin^ (Kaolin), Cocos Nucifera Oil*^ (Kokosový olej), Butyrospermum Parkii Butter*^ (Bambucké máslo), Diatomaceous
Earth*^ (Køemelina), Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*^ (olej z listù Kajeputu
støídavolistého), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, využije 1 osoba, dvakrát dennì, po dobu max. 4 týdnù/ pøi cca 2 g na jednu dávku
(množství o velkosti hrášku), spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:
1 balení obsahuje 60 ml pøírodní zubní pasty

Množství:
1 sklenìná nádoba s pøírodní zubní pastou a 1 ks bambusové špachtlièky

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
složení bohaté na minerály, které podporují remineralizaci, nepìní, není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals),
baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje
fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát), glycerin, žádná barviva, chemické pøísady, živoèišné tuky

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte bambusovou špachtlièkou množství pasty o velikosti hrášku, naneste na zubní kartáèek, èistìte po dobu 2 minut,
dùkladnì vypláchnìte (zabraòte vniknutí vody do sklenièky se zubní pastou a tím tvorbì a množení bakterií)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Toothpaste (pøírodní zubní pasta)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Eucalyptus (Eukalyptus)

EAN kód:
5060480200029

Složení originál (•J):
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny
kaprinové), Kaolin^ (Kaolin), Cocos Nucifera Oil*^ (Kokosový olej), Butyrospermum Parkii Butter*^ (Bambucké máslo), Diatomaceous
Earth*^ (Køemelina), Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Eucalyptus Globulus Leaf Oil*^ (olej z listù Blahovièníku
kulatoplodého/australského), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, využije 1 osoba, dvakrát dennì, po dobu max. 4 týdnù/ pøi cca 2 g na jednu dávku
(množství o velkosti hrášku), spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:
1 balení obsahuje 60 ml pøírodní zubní pasty

Množství:
1 sklenìná nádoba s pøírodní zubní pastou a 1 ks bambusové špachtlièky

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
složení bohaté na minerály, které podporují remineralizaci, nepìní, není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals),
baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje
fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát), glycerin, žádná barviva, chemické pøísady, živoèišné tuky

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte bambusovou špachtlièkou množství pasty o velikosti hrášku, naneste na zubní kartáèek, èistìte po dobu 2 minut,
dùkladnì vypláchnìte (zabraòte vniknutí vody do sklenièky se zubní pastou a tím tvorbì a množení bakterií)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Toothpaste (pøírodní zubní pasta)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Orange (Pomeranè)

EAN kód:
5060480200067

Složení originál (•J):
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny
kaprinové), Kaolin^ (Kaolin), Cocos Nucifera Oil*^ (Kokosový olej), Butyrospermum Parkii Butter*^ (Bambucké máslo), Diatomaceous
Earth*^ (Køemelina), Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*^ (olej z
pomeranèovníku sladkého), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro tìhotné ženy, batolata, dìti i dospìlé, vhodné pro vegany, využije 1 osoba, dvakrát dennì, po dobu max. 4 týdnù/
pøi cca 2 g na jednu dávku (množství o velkosti hrášku), spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:
1 balení obsahuje 60 ml pøírodní zubní pasty

Množství:
1 sklenìná nádoba s pøírodní zubní pastou a 1 ks bambusové špachtlièky

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
složení bohaté na minerály, které podporují remineralizaci, nepìní, není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals),
baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje
fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát), glycerin, žádná barviva, chemické pøísady, živoèišné tuky

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte bambusovou špachtlièkou množství pasty o velikosti hrášku, naneste na zubní kartáèek, èistìte po dobu 2 minut,
dùkladnì vypláchnìte (zabraòte vniknutí vody do sklenièky se zubní pastou a tím tvorbì a množení bakterií)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Mouthwash Tablets (pøírodní ústní voda v tabletách)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Activated Charcoal (Aktivní uhlí)

EAN kód:
5060480200142

Složení originál (•J):
Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Tartaric Acid^ (Kyselina vinná), Citric Acid^ (Kyselina citronová),
Calcium Carbonate^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Kaolin^ (Kaolin), Adosonia Gregoril^ (Adosonia Gregoril), Charcoal
Powder^ (aktivní uhlí prášek), Mentha Piperita Oil*^ (olej z Máty peprné), Sodium Benzoate^ (Benzoát sodný), Limonene*^
(Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, uchovávejte mimo dosah dìtí, využije 1 osoba, dvakrát dennì 1 tabletu, po dobu 3
mìsícù, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná nádoba obsahuje 180 ks pøírodní ústní vody v tabletách

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 tabletu vhoïte do 20 ml vody, po rozpuštìní kloktejte po dobu nejménì 30 sekund, poté vyplivnìte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Mouthwash Tablets (pøírodní ústní voda v tabletách)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Spearmint (Máta)

EAN kód:
5060480200661

Složení originál (•J):
Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Tartaric Acid^ (Kyselina vinná), Citric Acid^ (Kyselina citronová),
Mentha Spicata Herb Oil*^ (bylinný olej z Máty klasnaté), Sodium Benzoate^ (Benzoát sodný), Natural Colourings*^ (pøírodní
barvivo), Menthol^ (Mentol), Thymol^ (Thymol), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, uchovávejte mimo dosah dìtí, využije 1 osoba, dvakrát dennì 1 tabletu, po dobu 3
mìsícù, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná nádoba obsahuje 180 ks pøírodní ústní vody v tabletách

Rozm"r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 tabletu vhoïte do 20 ml vody, po rozpuštìní kloktejte po dobu nejménì 30 sekund, poté vyplivnìte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Mouthwash Tablets (pøírodní ústní voda v tabletách)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Tea Tree (Tea Tree)

EAN kód:
5060480200159

Složení originál (•J):
Sodium Bicarbonate^ (Hydrogenuhlièitan sodný = jedlá soda), Tartaric Acid^ (Kyselina vinná), Citric Acid^ (Kyselina citronová),
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*^ (olej z listù Kajeputu støídavolistého), Sodium Benzoate^ (Benzoát sodný), Natural
Colourings*^ (pøírodní barvivo), Menthol^ (Mentol), Thymol^ (Thymol), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural
(*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, uchovávejte mimo dosah dìtí, využije 1 osoba, dvakrát dennì 1 tabletu, po dobu 3
mìsícù, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná nádoba obsahuje 180 ks pøírodní ústní vody v tabletách

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné nádobì s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
1 tabletu vhoïte do 20 ml vody, po rozpuštìní kloktejte po dobu nejménì 30 sekund, poté vyplivnìte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Oil Pulling Mouthwash (ústní voda na olejové bázi)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Spearmint (Máta)

EAN kód:
5060480200241

Složení originál (•J):
Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny kaprinové), Cocos Nucifera Oil*^
(kokosový olej), Mentha Spicata Herb Oil*^ (bylinný olej z Máty klasnaté), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^ (Limonene) *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, 100 ml je na 10-12 aplikací, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, proplachování úst
olejem je starovìkou ájurvédskou technikou proplachování oleje mezi zuby a dásnìmi, která nièí bakterie a kousky neèistot

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 hliníková lahvièka obsahuje 100 ml pøírodní ústní vody na unikátní olejové bází

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné hliníkové lahvièce se
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte 1 polévkovou lžíci oleje, povalujte v ústech po dobu 5 až 20 minut (èím déle proplachujete, tím je lepší výsledek), poté
vyplivnìte, ústa nevyplachujte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Oil Pulling Mouthwash (ústní voda na olejové bázi)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Eucalyptus (Eukalyptus)

EAN kód:
5060480200180

Složení originál (•J):
Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny kaprinové), Cocos Nucifera Oil*^
(kokosový olej), Eucalyptus Globulus Leaf Oil*^ (olej z listù Blahovièníku kulatoplodého/australského), Tocopherol^ (vitamin
E), Limonene*^ (Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, 100 ml je na 10-12 aplikací, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení, proplachování úst
olejem je starovìkou ájurvédskou technikou proplachování oleje mezi zuby a dásnìmi, která nièí bakterie a kousky neèistot

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 hliníková lahvièka obsahuje 100 ml pøírodní ústní vody na unikátní olejové bází

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné hliníkové lahvièce se
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte 1 polévkovou lžíci oleje, povalujte v ústech po dobu 5 až 20 minut (èím déle proplachujete, tím je lepší výsledek), poté
vyplivnìte, ústa nevyplachujte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Oil Pulling Mouthwash (ústní voda na olejové bázi)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Orange (Pomeranè)

EAN kód:
5060480200227

Složení originál (•J):
Caprylic & Capric Triglyceride*^ (Kaprylový triglycerid nebo také triglycerid kyseliny kaprinové), Cocos Nucifera Oil*^
(kokosový olej), Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*^ (olej z pomeranèovníku sladkého), Tocopherol^ (vitamin E), Limonene*^
(Limonene) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro tìhotné ženy, dìti i dospìlé, vhodné pro vegany, 100 ml je na 10-12 aplikací, spotøebujte do 12 mìsícù od
otevøení, proplachování úst olejem je starovìkou ájurvédskou technikou proplachování oleje mezi zuby a dásnìmi, která nièí
bakterie a kousky neèistot

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 hliníková lahvièka obsahuje 100 ml pøírodní ústní vody na unikátní olejové bází

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné hliníkové lahvièce se
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, SLS (sodium-lauryl-sulfát) a glycerin

Zvláštní pravidla:
Návod:
naberte 1 polévkovou lžíci oleje, povalujte v ústech po dobu 5 až 20 minut (èím déle proplachujete, tím je lepší výsledek), poté
vyplivnìte, ústa nevyplachujte

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Floss (pøírodní zubní nit)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Activated Charcoal (Aktivní uhlí)

EAN kód:
5060480200630

Složení originál (•J):
Charcoal Fibres^ (Uhelné vlákno), Polyester Yarn (Polyesterová pøíze), Euphorbia Cerifera Wax*^ (vosk z listù keøe Cadellila),
Mentha Piperita Oil*^ (olej z Máty peprné) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, 30 m nitì, umožòuje cca 100 použití, nit je uložena ve sklenìné lahvièce s víèkem,
které umožòuje nit snadno uøezat

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná lahvièka obsahuje 30 m pøírodní zubní nitì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné lahvièce s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust

Zvláštní pravidla:
nelze kompostovat, protože obsahuje malé procento (20%) polyesterové pøíze, aby došlo k navázání uhelných vláken

Návod:
jemnì vytáhnìte pøibližnì 30 cm nitì, obmotejte nit kolem palce (podle vašeho zvyku) pro zvýšení pevnosti a ovládnutí
polohy, èistìte nití prostory mezi jednotlivými zuby

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Floss (pøírodní hedvábná zubní nit)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Spearmint (Máta)

EAN kód:
5060480200623

Složení originál (•J):
Ahimsa Silk^ (hedvábí Ahimsa), Euphorbia Cerifera Wax*^ (vosk z listù keøe Cadellila), Mentha Spicata Herb Oil*^ (bylinný olej
z Máty klasnaté) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, 30 m nitì, umožòuje cca 100 použití, nit je uložena ve sklenìné lahvièce s víèkem, které umožòuje nit
snadno uøezat

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná lahvièka obsahuje 30 m pøírodní hedvábné zubní nitì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné lahvièce s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, hedvábnou nit lze 100% pøirozenì kompostovat

Zvláštní pravidla:
hedvábí Ahimsa Silk je vyrobeno z pøirozeného a udržitelného chovu Bource morušového bez trýznìní nebo usmrcení

Návod:
jemnì vytáhnìte pøibližnì 30 cm nitì, obmotejte nit kolem palce (podle vašeho zvyku) pro zvýšení pevnosti a ovládnutí
polohy, èistìte nití prostory mezi jednotlivými zuby

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Floss (pøírodní hedvábná zubní nit)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Orange (Pomeranè)

EAN kód:
5060480200913

Složení originál (•J):
Ahimsa Silk^ (hedvábí Ahimsa), Euphorbia Cerifera Wax*^ (vosk z listù keøe Cadellila), Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*^ (olej
z pomeranèovníku sladkého) - *Organic/^Natural (*organické/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro tìhotné ženy, dìti i dospìlé, 30 m nitì, umožòuje cca 100 použití, nit je uložena ve sklenìné lahvièce s víèkem,
které umožòuje nit snadno uøezat

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 sklenìná lahvièka obsahuje 30 m pøírodní hedvábné zubní nitì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné sklenìné lahvièce s hliníkovým
šroubovatelným víèkem a 100% recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, hedvábnou nit lze 100% pøirozenì kompostovat

Zvláštní pravidla:
hedvábí Ahimsa Silk je vyrobeno z pøirozeného a udržitelného chovu Bource morušového bez trýznìní nebo usmrcení

Návod:
jemnì vytáhnìte pøibližnì 30 cm nitì, obmotejte nit kolem palce (podle vašeho zvyku) pro zvýšení pevnosti a ovládnutí
polohy, èistìte nití prostory mezi jednotlivými zuby

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Výrobce:
Georganics Ltd, Unit 3-4 Hooklands Farm Barns, Lewes Road, Haywards Heath, RH17 7NG, United Kingdom, VAT number:
GB200 4265 67

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Georganics Natural Chewing Gum (pøírodní žvýkaèka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
English Peppermint („anglická“ máta neboli Máta peprná)

EAN kód:
5060480200517

Složení originál (•J):
Xylitol*^ (pøírodní sladidlo též nazývané jako døevný cukr nebo bøezový cukr), Gum Base^ (základ pro žvýkaèku), Calcium
Carbonate*^ (Uhlièitan vápenatý - vápenec), Flavouring*^ (pøírodní pøíchutì), Gum Arabic^ (arabská guma), Lecithin*^
(pøírodní tenzid) - *Food-grade/^Natural (*potravináøské/^pøírodní)

Použití:
vhodné pro dospìlé, vhodné pro vegany, spotøebujte do 12 mìsícù od otevøení

Údržba:
skladujte v chladu a suchu

Hmotnost:

Množství:
1 hliniková krabièka obsahuje 30 ks žvýkaèkových dražé

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
není testováno na zvíøatech, certifikát PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), baleno v 100% recyklovatelné hliníkové krabièce a 100%
recyklovatelné krabièce, na potisk je použitý rostlinný inkoust, neobsahuje fluor, cukr, konzervaèní látky

Zvláštní pravidla:
Návod:
po každém jídle si vezmìte jednu žvýkaèku, žvýkejte až 20 minut a následnì zlikvidujte s jídlem nebo s kompostovatelným
odpadem

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Black (èerná)

EAN kód:
5714820111017

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Peach (broskvová)

EAN kód:
5714820111215

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Tyrquiose (tyrkysová)

EAN kód:
5714820111314

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Red (vínová)

EAN kód:
5714820111512

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Green (zelená)

EAN kód:
5714820111611

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Blue (modrá)

EAN kód:
5714820111819

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Basic (opakovanì použitelná tamponová tyèinka do uší)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Purple (fialová)

EAN kód:
5714820111413

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k odstranìní ušního mazu, nevkládejte tyèinku pøíliš
hluboko do ucha, nepoužívejte do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
nedoporuèujeme LastSwab Basic tyèinku ani jakoukoli vatovou tyèinku k èištìní dìtského ucha

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Beauty (opakovanì použitelná tamponová tyèinka pro líèení a odlièování)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Black (èerná)

EAN kód:
5714820121016

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k líèení a odlièování, nepoužívejte tyèinku do ucha
nebo do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Beauty (opakovanì použitelná tamponová tyèinka pro líèení a odlièování)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Yellow (žlutá)

EAN kód:
5714820121917

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k líèení a odlièování, nepoužívejte tyèinku do ucha
nebo do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Beauty (opakovanì použitelná tamponová tyèinka pro líèení a odlièování)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Peach (broskvová)

EAN kód:
5714820121214

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k líèení a odlièování, nepoužvejte tyèinku do ucha nebo
do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Výrobce:
LastSwab ApS, Toldbodgade 13, 1253 Copenhagen, Denmark, VAT number: DK 37924679

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Last Swab Beauty (opakovanì použitelná tamponová tyèinka pro líèení a odlièování)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Red (vínová)

EAN kód:
5714820121511

Složení originál (•J):
tampony jsou vyrobeny z TPE - Termoplastický elastomer (TPE jsou polymerní materiály s možností recyklace), tyèinka je
plastová, pouzdro je z PLA - polymléèné kyseliny (vyrobeno z kukuøice a je biologicky rozložitelné)

Použití:
tyèinka má speciálnì tvarované tamponky, které jsou primárnì urèeny k líèení a odlièování, nepoužívejte tyèinku do ucha
nebo do nosu, tyèinku mùžete použít jednoduše doma nebo oceníte na cestách

Údržba:
po použití vždy tyèinku omyjte teplou vodou, lze použít i mýdlo, po oschnutí vra•te zpìt do pouzdra, nemyjte ve vroucí vodì,
nedávejte do myèky nádobí, nevyvaøujte

Hmotnost:

Množství:
1 balení obsahuje pouzdro s 1 ks tyèinky ve vybrané barevné variantì

Rozm•r originál (•J):

Další údaje:
použitím jedné LastSwab tyèinky jste právì zachránili planetu pøed 1.000 plastovými tyèinkami, všechny výrobky jsou baleny
do 100% recyklovatelné lepenky

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Activated Charcoal Soap with Clary Sage (mýdlo s aktivním uhlím a se šalvìjí)

EAN kód:
0742185232059

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter
(zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua – Water (voda), Sodium Cocoa Butterate - Cocoa Butter (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerin Vegetable (rostlinný
glycerin/glycerol), Sodium Avocadate - Avocado Oil (zmýdelnìný avokádový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Parfum - Pure Essential Oil
(èistý esenciální/éterický olej), Carbon Black - Activated Charcoal (aktivní uhlí), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Zea Mays – Corn Starch (kukuøièný škrob),
Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí pižmovou, hoøkosladkou kvìtinovou vùni s aktivním uhlím, lehce exfoliaèní textura mýdla je urèena
pro kombinovanou ple•, mastnou ple•, pro dospívající problematickou ple• a pro pokožku, která je náchylná k akné

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Carrot Soap (mýdlo s mrkví)

EAN kód:
0742185232066

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea
Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Carrot Juice (š•áva z mrkve), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin
Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný
mandlový olej), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Daucus Carota - Carrot Root Extract (extrakt z mrkve)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo je bez vùnì, hladká textura mýdla je urèena pro normální, citlivou a suchou
pokožku

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Chamomile Calendula with Oats Soap (mýdlo heømánek/mìsíèek s ovesným mlékem)

EAN kód:
0742185232080

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter
(zmýdelnìné bambucké máslo), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Avena Sativa Oat Milk - Kernel Extract (extrakt z ovesného mléka), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet Almondate - Sweet Almond Oil
(zmýdelnìný mandlový olej), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Calendula Officinalis - Calendula Flower Extract (extrakt z Mìsíèku lékaøského), Chamomilla Recutita
- Chamomile Flower Extract (extrakt z Heømánku pravého)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto pøírodní mýdlo voní pøírodní vùní heømánku a mìsíèku, ovesné mléko dodává pìnivosti jemnou hebkost, hladká textura
mýdla je navržena pro citlivou, suchou pokožku a pro uklidnìní ekzémové pokožky

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Cypress Cedarwood Soap (mýdlo cypøiš/cedr)

EAN kód:
0742185232097

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné
bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Cupressus Sempervirens – Cypress Oil (olej z Cypøiše
stálezeleného), Cedrus Atlantica - Cedarwood Bark Oil (olej z Cedru atlaského), Pogostemon Cablin - Patchouli Oil (olej z Paèule obecné), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Urtica
Dioica – Nettle Leaf Powder (prášek z listu Kopøivy dvoudomé), Kaolin - Green Clay (Kaolin - zelený jíl), Cornstarch Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob), Limonene, Linalool Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí zemitì-døevitou lesní vùni, hladká textura mýdla je navržena pro
normální, mastnou nebo poškozenou ple•

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Dead Sea Mud Soap (mýdlo s pøírodním bahnem Mrtvého moøe)

EAN kód:
0742185232103

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua – Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových
otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Silt - Dead Sea Mud (bahno z Mrtvého moøe), Tocopherol - Vitamin E Oil
(vitamín E)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje palmový
olej, toto pøírodní mýdlo je bez vùnì, mýdlo je obohaceno o jedineèné pøírodní léèivé bahno Mrtvého moøe, vysoký obsah solí a minerálù v bahnì,
které jsou souèástí mýdla, pokožku uklidòuje, zklidòuje podráždìnou, suchou a svìdící pokožku a je vhodné pro oblièej i tìlo, protože zvlhèuje a
pomáhá pøi hydrataci pokožky

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Eucalyptus Mint Soap (mýdlo eukalyptus/máta)

EAN kód:
0742185232110

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter
(zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Cocoa Butterate - Cocoa Butter (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerin Vegetable (rostlinný
glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Mentha Spicata - Spearmint Herb Oil (bylinný olej z Máty klasnaté), Eucalyptus Radiata Eucalyptus Leaf Oil (olej z listu Eukalyptu záøivého), Bentonite - Bentonite Clay (Bentonit), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Rosa Canina - Rosehip Powder (Rùže
šípková), Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob), Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém
oleji)

Použití:

vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí svìží mátovou vùni, exfoliaèní textura mýdla je urèena pro normální,
mastnou a problematickou ple•, která je náchylná k poškození

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
French Green Clay Soap (mýdlo z francouzského zeleného jílu)

EAN kód:
0742185232127

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin
Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Aqua – Water (voda), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Kaolin - Green Clay (Kaolin - zelený jíl), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje palmový olej, toto
pøírodní mýdlo je bez vùnì, tento jíl je znám svými silnými léèivými úèinky, hlubokou detoxikaèní a èisticí schopností, èistí, vyhlazuje a zjemòuje pokožku,
remineralizuje tkánì a pomáhá léèit akné, drobné odøeniny nebo popáleniny, hladká textura francouzského zeleného jílového mýdla je speciálnì vytvoøena
pro lidi s mastnou a smíšenou pokožkou

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
French Pink Clay Soap (mýdlo z francouzského rùžového jílu)

EAN kód:
0742185232134

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua – Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových
otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Kaolin – Illite Pink Clay (Kaolin – rùžový jíl), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín
E)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto pøírodní mýdlo je bez vùnì, tento jíl pomáhá zlepšit pružnost pokožky, poskytuje èistší a celkovì svìží vzhled a pomáhá
pøi regeneraci, hladká textura mýdla je urèena pro normální, zralou a suchou pokožku

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Ginger Lime Soap (mýdlo zázvor/limetka)

EAN kód:
0742185232141

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné
bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Cocoa Butterate - Cocoa Butter (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Curry Powder (kari), Citrus Aurantifolia - Lime Oil (limetkový olej), Cymbopogon Citratus - Lemongrass Leaf Oil (olej z citronové trávy - Voòatky
citronové), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Zingiber Officinale - Ginger Root Powder (prášek ze Zázvoru lékaøského), Pogostemon Cablin - Patchouli Oil (olej z Paèule obecné),
Litsea Cubeba - May Chang Fruit Oil (olej z Vavøínu kubébového), Zingiber Officinale - Ginger Root Oil (olej ze Zázvoru lékaøského), Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene,
Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto povzbuzující pøírodní mýdlo nabízí svìží, koøenitou a zemitou vùni, mírnì drsná textura mýdla
je navržena pro normální, mastnou a problematickou pokožku

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Kaolin White Clay Soap (mýdlo s kaolinitem, bílým jílem)

EAN kód:
0742185232158

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua – Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových
otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Kaolin - White Clay (Kaolin – bílý jíl), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo je bez vùnì, hladká textura mýdla poskytuje výživu pro všechny typy pleti,
mýdlo je také vhodné pro lidi s citlivou pokožkou, protože pokožku nevysušuje

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lavender Rosemary Soap (mýdlo levandule/rozmarýn)

EAN kód:
0742185232165

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné
bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Lavandula Angustifolia - Lavender Oil (olej z Levandule
lékaøské), Rosmarinus Officinalis - Rosemary Leaf Oil (olej z listu Rozmarýnu lékaøského), Mentha Piperita - Peppermint Oil (olej z Máty peprné), Alkanna Tinctoria - Alkanet Root
Extract (výtažek z Kamejníku barvíøského), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Cornstarch Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob), Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally
Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto relaxaèní pøírodní mýdlo nabízí kvìtinové, sladké, bylinné aroma, hladká textura mýdla je urèena pro suchou, normální,
mastnou a citlivou pokožku, zkušenost s používáním tohoto mýdla je uklidòující a uvolòující

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lemon Mandarin Soap (mýdlo citrón/mandarinka)

EAN kód:
0742185232172

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo),
Aqua - Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Sweet Almondate - Sweet Almond Oil
(zmýdelnìný mandlový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Citrus Limon - Lemon Fruit Oil (olej z Citrusu limonového), Citrus Nobilis - Mandarin Peel Oil (olej z
Mandarinky), Cymbopogon Citratus - Lemongrass Leaf Oil (olej z citronové trávy - Voòatky citronové), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Cornstarch Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob),
Litsea Cubeba - May Chang Fruit Oil (olej z Vavøínu kubébového), Cedrus Atlantica - Cedarwood Bark Oil (olej z Cedru atlaského), Bixa Orellana - Annatto Seed Extract (výtažek ze semínka Oreláníku
barvíøského), Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí svìží vùni citrónu a mandarinky, hladká textura mýdla je navržena pro
normální, mastnou a problematickou pokožku

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lemongrass Rosemary Soap (mýdlo citronová tráva/rozmarýn)

EAN kód:
0742185232189

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné
bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Cymbopogon Citratus - Lemongrass Leaf Oil (olej z citronové
trávy - Voòatky citronové), Rosmarinus Officinalis - Rosemary Leaf Oil (olej z listù Rozmarýnu lékaøského), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Cornstarch Zea Mays - Corn Starch
(kukuøièný škrob), Rosmarinus Officinalis - Rosemary Leaf Extract (výtažek z listù Rozmarýnu lékaøského), Alchemilla Vulgaris - Lady’s Mantle Leaf Extract (výtažek z listù Kontryhelu
obecného), Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí vùni se svìžími tóny citrusové trávy a s nádechem rozmarýnu, jemné mýdlo, které je vhodné pro
všechny vìkové kategorie, hladká textura mýdla je urèena pro všechny typy pleti, ale nejlepší je pro mastnou ple•

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Pure Calendula Soap (mýdlo èistý mìsíèek lékaøský)

EAN kód:
0742185232196

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic
Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil
(zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Cocoa Butterate - Cocoa Butter (kakaové máslo), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Calendula Officinalis Calendula Petals (okvìtní lístky Mìsíèku lékaøského), Calendula Officinalis - Calendula Flower Extract (výtažek z kvìtù Mìsíèku lékaøského)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje palmový
olej, toto pøírodní mýdlo nemá pøidanou vùni, ale samotnou jemnou vùni mìsíèku naplno ucítíte, textura mýdla je strukturována díky pøidaným
sušeným okvìtním lístkùm mìsíèku a je navržena pro citlivou pokožku, pomáhá zklidòovat svìdìní, podráždìnou a suchou pokožku

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Rhassoul Clay Soap (mýdlo z Marockého jílu)

EAN kód:
0742185232202

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic
Raw Shea Butter (zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua – Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek),
Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet Almondate - Sweet Almond
Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Kaolin Moroccan Lava Clay - Rhassoul Clay (Kaolin - Marocký lávový jíl), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo je bez vùnì, hladká textura mýdla je urèena pro všechny typy pleti

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Sweet Orange Spearmint Soap (mýdlo sladký pomeranè/máta)

EAN kód:
0742185232219

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter (zmýdelnìné
bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium Sweet
Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Citrus Aurantium Dulcis - Sweet Orange Peel Oil (olej z kùry
pomeranèovníku sladkého), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Cornstarch Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob), Mentha Spicata - Spearmint Herb Oil (bylinný olej z Máty
klasnaté), Pogostemon Cablin - Patchouli Oil (olej z Paèule obecné), Capiscum Annuum - Paprika Extract (výtažek z Papriky seté), Citral, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In
Essential Oil (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a neobsahuje
palmový olej, toto pøírodní relaxaèní mýdlo nabízí sladkou, svìží ovocnou vùni s høejivou vùní máty, hladká textura mýdla je urèena pro
normální, mastnou a problematickou ple•, která je náchylná k poškození

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Thyme Citronella Soap (mýdlo s tymiánem a vùní citronové trávy)

EAN kód:
0742185232226

Složení originál (•J):
Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter
(zmýdelnìné bambucké máslo), Aqua - Water (voda), Sodium Cocoa Butterate - Cocoa Butter (kakaové máslo), Glycerin Vegetable (rostlinný glycerin/glycerol), Sodium
Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Cymbopogon Nardus - Citronella Herb Oil (bylinný olej z citronové trávy), Thymus Vulgaris - Red Thyme Oil (olej z
Tymiánu obecného/Mateøídoušky obecné), Rubia Tinctorum - Madder Root Powder (prášek z koøene Moøeny barvíøské), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E),
Cornstarch Zea Mays - Corn Starch (kukuøièný škrob), Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil (pøirozenì
se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:

vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní mýdlo nabízí sladkou bylinkovou vùni doplnìnou éterickou vùní citronové trávy, lehce
drsná textura mýdla je urèena pro všechny typy pleti

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Ylang-Ylang Patchouli Soap (mýdlo ylang ylang - kananga/paèule)

EAN kód:
0742185232233

Složení originál (•J):
Sodium Cocoate - Coconut Oil (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Olivate - Olive Oil (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Shea Butterate - Organic Raw Shea Butter
(zmýdelnìné bambucké máslo), Sodium Ricate - Rice Bran Oil (zmýdelnìný olej z rýžových otrub/slupek), Aqua - Water (voda), Glycerin Vegetable (rostlinný
glycerin/glycerol), Sodium Castorate - Castor Oil (zmýdelnìný ricinový olej), Sodium Sweet Almondate - Sweet Almond Oil (zmýdelnìný mandlový olej), Cananga
Odorata - Ylang Ylang Leaf Oil (olej z listù Kanangy vonné), Tocopherol - Vitamin E Oil (vitamín E), Pogostemon Cablin - Patchouli Oil (olej z Paèule obecné), Kaolin – Illite
(Kaolin – jílový minerál), Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Iso Eugenol, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oil
(pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:

vhodné pro vegany, mýdlo spotøebujte do 6 mìsícù, 100% pøírodní mýdlo, které je ruènì vyrobeno pouze z pøírodních složek a
neobsahuje palmový olej, toto pøírodní harmonizující mýdlo nabízí kvìtinové, koøenìné, døevité aroma, hladká textura mýdla
je urèena pro všechny typy pleti

Údržba:
zamezte, aby pøírodní mýdlo bylo položeno do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do mýdlové misky
s odkapávacími otvory

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 × 5,5 × 2 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, bez palmového oleje, bez umìlých barev a aromatických látek, bez parabenù (skupina konzervaèních látek), bez detergentù (SLS/SLES), žádný
alkohol, žádná petrochemie, baleno v ekologicky šetrném hnìdém papíru (tento papír není barven ani bìlen pomocí chlóru, barva je dosažena sladìním surových odpadních
materiálù), je 100% recyklovatelný a je spojen lepidlem, které je vyrobeno z celulózy a je plnì biologicky rozložitelné a kompostovatelné

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Solid Shampoo (pøírodní pevný šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Maca and Rosemary (pevný šampon s Macou peruánskou a Rozmarýnem lékaøským)

EAN kód:
0742185231977

Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI, pøírodní látka odvozená z kokosového oleje), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA, mírný tenzid pro výrobu pøírodní kosmetiky), Aqua
(voda), Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Glycerin (glycerin/glycerol), Hydrolyzed Wheat Protein (Hydrolyzovaný pšenièný protein), Panthenol (alkoholový derivát
kyseliny pantothenové, forma vitaminu B5), Lepidium Meyenii Root Powder (prášek z koøene Øeøichy – Macy peruánské), Bentonite (Bentonit), Rosmarinus Officinalis Rosemary Leaf Oil (olej z listu Rozmarýnu lékaøského), Mentha Piperita - Peppermint Oil (olej z Máty peprné), Citrus Aurantium Dulcis - Sweet Orange Peel Oil (olej z
kùry Pomeranèovníku sladkého), Citral, D-Limonene, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém
oleji)

Použití:

datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný šampon bez SLS/SLES, který plnì nahrazuje šampon v plastových
lahvièkách, je urèen pro všechny typy vlasù, ale zejména je vhodný pro jedince, kteøí trpí nadmìrným vypadáváním vlasù, podporuje rùst vlasù,
šampon je vhodný pro ženy i muže, obsahuje prášek z koøene Maca (Maca peruánská), jemnì voní rozmarýnem, nabízí svìží, mátovou vùni
podobnou vùni kafru s nádechem esenciálního oleje sladkého pomeranèe

Údržba:
zamezte, aby pevný šampon byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do šamponové misky
(mýdlové misky) s odkapávacími otvory, skladujte na suchém místì

Hmotnost:
1 kulatá aluminiová krabièka obsahuje 70 g pøírodního pevného šamponu

Množství:
vysoce koncentrovaný pevný šampon pøedstavuje 45 - 50 umytí vlasù (samozøejmì záleží na délce vlasù a použitém množství
šamponu na jedno umytí), obsahem je podobný tekutému šamponu v objemu 450 až 500 ml

Rozm!r originál (•J):
prùmìr aluminiové krabièky je 7 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje propylenglykol, parabeny (konzervaèní èinidla), Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES),
ftaláty (zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, zabaleno ve 100% recyklovatelné aluminiové krabièce

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jednou nebo dvakrát (podle délky vlasù) jemným krouživým pohybem vetøete šampon do mokrých vlasù (používejte støídmì – opravdu staèí lehce vetøít!), po
vetøení vytvoøte pìnu a masírujte vlasy od koøenù až po konce, dùkladnì opláchnìte, pøípadnì použijte kondicionér, pokud chcete vaše vlasy dále hýèkat

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Solid Shampoo (pøírodní pevný šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Amla and Sweet Marjoram (pevný šampon Smuteò lékaøská a Majoránka zahradní)

EAN kód:
0742185231991

Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI, pøírodní látka odvozená z kokosového oleje), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA, mírný tenzid pro výrobu pøírodní kosmetiky), Aqua
(voda), Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Glycerin (glycerin/glycerol), Hydrolyzed Wheat Protein (Hydrolyzovaný pšenièný protein), Panthenol (alkoholový derivát
kyseliny pantothenové, forma vitaminu B5), Emblica Officinalis Fruit Powder (prášek z plodù Smutnì lékaøské), Moroccan Lava Clay (Marocký lávový jíl), Origanum
Marjoram - Sweet Marjoram Leaf Oil (olej z listù Majoránky zahradní), Cupressus Sempervirens - Cypress Oil (olej z Cypøiše stálezeleného), Citrus Aurantifolia - Lime Oil
(olej z limetky), Citral, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný šampon bez SLS/SLES, který plnì nahrazuje šampon v plastových
lahvièkách, je urèen pro normální vlasy a nabízí krásnou, høejivou, døevitou vùni, šampon je vhodný pro ženy i muže, do šamponu je pøidán prášek
Amly (Smuteò lékaøská), který pomáhá léèit lupy a také pøedcházet vypadávání vlasù tím, že posiluje vlasové folikuly a dodává vlasùm záøi

Údržba:
zamezte, aby pevný šampon byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do šamponové misky
(mýdlové misky) s odkapávacími otvory, skladujte na suchém místì

Hmotnost:
1 kulatá aluminiová krabièka obsahuje 70 g pøírodního pevného šamponu

Množství:
vysoce koncentrovaný pevný šampon pøedstavuje 45 - 50 umytí vlasù (samozøejmì záleží na délce vlasù a použitém množství
šamponu na jedno umytí), obsahem je podobný tekutému šamponu v objemu 450 až 500 ml

Rozm!r originál (•J):
prùmìr aluminiové krabièky je 7 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje propylenglykol, parabeny (konzervaèní èinidla), Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES), ftaláty
(zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, zabaleno ve 100% recyklovatelné aluminiové krabièce

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jednou nebo dvakrát (podle délky vlasù) jemným krouživým pohybem vetøete šampon do mokrých vlasù (používejte støídmì – opravdu staèí lehce vetøít!), po vetøení
vytvoøte pìnu a masírujte vlasy od koøenù až po konce, dùkladnì opláchnìte, pøípadnì použijte kondicionér, pokud chcete vaše vlasy dále hýèkat

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Solid Shampoo (pøírodní pevný šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Rosehip and Cedarwood (pevný šampon šípek a cedrové døevo)

EAN kód:
0742185231984

Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI, pøírodní látka odvozená z kokosového oleje), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA, mírný tenzid pro výrobu pøírodní kosmetiky), Aqua
(voda), Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Glycerin (glycerin/glycerol), Hydrolyzed Wheat Protein (Hydrolyzovaný pšenièný protein), Panthenol (alkoholový derivát
kyseliny pantothenové, forma vitaminu B5), Rosa Canina Fruit Powder (prášek z plodù Rùže šípkové), Kaolin – Illite (Kaolin – jílový minerál), Cedrus Atlantica Cedarwood Bark Oil (olej z kùry Cedru atlaského), Cymbopogon Nardus - Citronella Herb Oil (bylinný olej z citronové trávy), Abies Sibirica - Siberian Fir Needle Oil (olej z
jehlièí Jedle sibiøské), Citral, Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se vyskytující se látky v
esenciálním/éterickém oleji)

Použití:

datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný šampon bez SLS/SLES, který plnì nahrazuje šampon v plastových
lahvièkách, je urèen proti lupùm a nabízí nádhernou kouøovou, citronovou a lesní vùni, šampon je vhodný pro ženy i muže, do šamponu je pøidán
prášek z Šípkové rùže, který pomáhá s lupy a podobnými problémy na pokožce hlavy

Údržba:
zamezte, aby pevný šampon byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do šamponové misky
(mýdlové misky) s odkapávacími otvory, skladujte na suchém místì

Hmotnost:
1 kulatá aluminiová krabièka obsahuje 70 g pøírodního pevného šamponu

Množství:
vysoce koncentrovaný pevný šampon pøedstavuje 45 - 50 umytí vlasù (samozøejmì záleží na délce vlasù a použitém množství
šamponu na jedno umytí), obsahem je podobný tekutému šamponu v objemu 450 až 500 ml

Rozm!r originál (•J):
prùmìr aluminiové krabièky je 7 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje propylenglykol, parabeny (konzervaèní èinidla), Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES), ftaláty
(zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, zabaleno ve 100% recyklovatelné aluminiové krabièce

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jednou nebo dvakrát (podle délky vlasù) jemným krouživým pohybem vetøete šampon do mokrých vlasù (používejte støídmì – opravdu staèí lehce vetøít!), po vetøení
vytvoøte pìnu a masírujte vlasy od koøenù až po konce, dùkladnì opláchnìte, pøípadnì použijte kondicionér, pokud chcete vaše vlasy dále hýèkat

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Solid Shampoo (pøírodní pevný šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Orange Peel and Ylang Ylang (pevný šampon pomeranèová kùra a Kananga vonná/Ylang Ylang)

EAN kód:
0742185231960

Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI, pøírodní látka odvozená z kokosového oleje), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA, mírný tenzid pro výrobu pøírodní kosmetiky), Aqua
(voda), Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Glycerin (glycerin/glycerol), Hydrolyzed Wheat Protein (Hydrolyzovaný pšenièný protein), Panthenol (alkoholový derivát
kyseliny pantothenové, forma vitaminu B5), Citrus Aurantium Dulcis Peel Powder (prášek z kùry Pomeranèovníku sladkého), Curcuma Longa Root Powder (prášek z
koøene Kurkumy), Canaga Odorata - Ylang Ylang Leaf Oil (olej z listù Kanangy vonné), Citrus Aurantium Dulcis - Sweet Orange Peel Oil (olej z kùry Pomeranèovníku
sladkého), Pogostemon Cablin - Patchouli Leaf Oil (olej z listù Paèule obecné), Citral, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se
vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:

datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný šampon bez SLS/SLES, který plnì nahrazuje šampon v plastových
lahvièkách, je urèen pro všechny typy vlasù nabízející nádhernou exotickou vùni, šampon je vhodnìjší pro ženy, do šamponu je pøidán prášek z
kurkumy pro rozjasnìní blond vlasù a prášek z pomeranèové kùry, který podporuje lesk vlasù, mìkkost, pružnost a zároveò posiluje vlasy

Údržba:
zamezte, aby pevný šampon byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do šamponové misky
(mýdlové misky) s odkapávacími otvory, skladujte na suchém místì

Hmotnost:
1 kulatá aluminiová krabièka obsahuje 70 g pøírodního pevného šamponu

Množství:
vysoce koncentrovaný pevný šampon pøedstavuje 45 - 50 umytí vlasù (samozøejmì záleží na délce vlasù a použitém množství
šamponu na jedno umytí), obsahem je podobný tekutému šamponu v objemu 450 až 500 ml

Rozm!r originál (•J):
prùmìr aluminiové krabièky je 7 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje propylenglykol, parabeny (konzervaèní èinidla), Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES), ftaláty
(zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, zabaleno ve 100% recyklovatelné aluminiové krabièce

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jednou nebo dvakrát (podle délky vlasù) jemným krouživým pohybem vetøete šampon do mokrých vlasù (používejte støídmì – opravdu staèí lehce vetøít!), po vetøení
vytvoøte pìnu a masírujte vlasy od koøenù až po konce, dùkladnì opláchnìte, pøípadnì použijte kondicionér, pokud chcete vaše vlasy dále hýèkat

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Solid Shampoo (pøírodní pevný šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Nettle and Lavender (pevný šampon Kopøiva a Levandule)

EAN kód:
0742185231953

Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (SCI, pøírodní látka odvozená z kokosového oleje), Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA, mírný tenzid pro výrobu pøírodní kosmetiky), Aqua
(voda), Cocos Nucifera Oil (kokosový olej), Glycerin (glycerin/glycerol), Hydrolyzed Wheat Protein (Hydrolyzovaný pšenièný protein), Panthenol (alkoholový derivát
kyseliny pantothenové, forma vitaminu B5), Urtica Dioica Leaf Powder (prášek z listù Kopøivy dvoudomé), Kaolin (Kaolin), Lavandula Angustifolia - Lavender Oil (olej z
Levandule lékaøské), Melaleuca Alternifolia - Tea Tree Leaf Oil (olej z listù Kajeputu støídavolistého), Thymus Hiemalis - Lemon Verbena Oil (olej z Aloisie citronové),
Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný šampon bez SLS/SLES, který plnì nahrazuje šampon v plastových
lahvièkách, je urèen pro mastné vlasy a nabízí svìží, bylinné, citronové aroma, šampon je vhodný pro ženy i muže, do šamponu je pøidán prášek z
listù kopøivy a francouzský zelený jíl, které pomáhají posílit a podpoøit rùst vlasù, je vhodný pro mastné vlasy a pùsobí proti tvorbì lupù, souèasnì
posiluje koøeny vlasù

Údržba:
zamezte, aby pevný šampon byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, nejlépe uložte do šamponové misky
(mýdlové misky) s odkapávacími otvory, skladujte na suchém místì

Hmotnost:
1 kulatá aluminiová krabièka obsahuje 70 g pøírodního pevného šamponu

Množství:
vysoce koncentrovaný pevný šampon pøedstavuje 45 - 50 umytí vlasù (samozøejmì záleží na délce vlasù a použitém množství
šamponu na jedno umytí), obsahem je podobný tekutému šamponu v objemu 450 až 500 ml

Rozm!r originál (•J):
prùmìr aluminiové krabièky je 7 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje propylenglykol, parabeny (konzervaèní èinidla), Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES), ftaláty
(zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, zabaleno ve 100% recyklovatelné aluminiové krabièce

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jednou nebo dvakrát (podle délky vlasù) jemným krouživým pohybem vetøete šampon do mokrých vlasù (používejte støídmì – opravdu staèí lehce vetøít!), po vetøení
vytvoøte pìnu a masírujte vlasy od koøenù až po konce, dùkladnì opláchnìte, pøípadnì použijte kondicionér, pokud chcete vaše vlasy dále hýèkat

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Výrobce:
Three Hills Soap Limited, 12 the Glebe, Maudlin Road Kells, Meath, A82 X0W8, Ireland, Company Number: 666035

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Three Hills Soap Conditioner (pøírodní pevný kondicionér)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Lemon Tea – Lime, Lemon & Tea Tree (pevný kondicionér Limetka, Citron a Tea Tree)

EAN kód:
0742185232042

Složení originál (•J):
Behentrimonium Methosulfate (kvartérní amoniová sùl), Cetearyl Alcohol (derivát pøírodního pùvodu), Butyrospermum Parkii Butter (Bambucké
máslo), Prunus Armeniaca Kernel Oil (olej z jader Meruòky obecné), Panthenol (alkoholový derivát kyseliny pantothenové), Citrus Limon - Lemon
Fruit Oil (olej z Citrusu limonového), Citrus Aurantifolia - Lime Oil (olej z Limety), Melaleuca Alternifolia - Tea Tree Leaf Oil (olej z listù Kajeputu
støídavolistého), Citral, Geraniol, Limonene, Linalool - Naturally Occurring In Essential Oils (pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém
oleji)

Použití:
datum spotøeby je uvedeno na obalu jednotlivého produktu, koncentrovaný pevný kondicionér bez SLS/SLES, který plnì
nahrazuje kondicionéry v plastových lahvièkách, je urèen pro všechny typy vlasù, dodává vlasùm lesk, výživu a ochranu

Údržba:
zamezte, aby pevný kondicionér byl položen do odkapávající vody mezi jednotlivým použitím, po každém použití nechte
kondicionér vyschnout, skladujte na suchém místì, prodloužíte tak životnost svého kondicionéru

Hmotnost:
1 sáèek obsahuje 20 g pøírodního pevného kondicionéru

Množství:

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje parabeny (konzervaèní èinidla), neobsahuje Laurylsulfát sodný (SLS) a Laurethsulfát sodný (SLES), neobsahuje ftaláty
(zmìkèovadla), silikony, umìlé vùnì, barviva a konzervaèní látky, neobsahuje drsné chemikálie, žádná petrochemie, obal je vyroben z hladkého a lesklého papíru ze skelného vlákna,
který je 100% recyklovatelný, biologicky rozložitelný a kompostovatelný, pøelepeno celulózovým pøelepem, který je plnì biologicky rozložitelný a kompostovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
vetøete kondicionér do mokrých vlasù a nechte nìkolik minut kondicionér vstøebat, poté opláchnìte, potom si již plnì užívejte hedvábného
pocitu ve vlasech, kondicionér je vysoce koncentrovaný (používejte støídmì)

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Levandu¾ová (mýdlo s kousky levandule a bylinnou vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Sunflower Seedate (zmýdelnìný sluneènicový olej),
Sodium Coccoa Butterate (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerine (glycerol), Lavandula Angustifolia Oil (esenciální olej z Levandule lékaøské),
Lavandula Angustifolia Flower Extract (výtažek z kvìtù Levandule lékaøské), Aqua (voda), Lavandula Angustifolia Flower (kvìty Levandule lekáøské),
Titanium Dioxide*, Linalool**, Geraniol**, Limonene** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, mýdlo s obsahem sušené Levandule lékaøské pro pøíjemný peelingový efekt a bylinnou
vùní, sušené bylinky obsažené v mýdle mohou pùsobit trošku drsnìji, nejde však o nepøíjemný pocit a trvá to jen 1 - 2 umytí, pokud bylinky nenasají
vlhkost a nezmìknou, potom je peelingový efekt tohoto mýdla velmi pøíjemný, mýdlo je vhodné pro všechny typy pleti

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Makovièka z Jarnej (mýdlo s makovými semínky a citrusovo - bylinnou vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Sunflower Seedate (zmýdelnìný
sluneènicový olej), Sodium Cocoa Butterate (zmýdelnìné kakaové máslo), Papaver Orientale Seed (semínko Máku východního), Glycerine
(glycerol), Citrus Aurantium Dulcis Oil (esenciální olej z Pomeranèovníku sladkého), Rosmarinus Officinalis Oil (esenciální olej z Rozmarýnu
lékaøského), Aqua (voda), Titanium Dioxide*, Limonene**, Linalool**, Citral** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v
esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, mýdlo doplnìné o peelingové èásteèky v podobì slovenských
makových semínek ètyø rùzných barev, s obsahem máku a svìží citrusovo-bylinnou vùní, má antibakteriální úèinky, redukuje
celulitidu a uklidòuje podráždìnou pokožku

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
UPOZORNÌNÍ: esenciální olej z rozmarýnu se nedoporuèuje používat v prùbìhu tìhotenství, u epilepsie, vysokého krevního tlaku a pøi nemocech ledvin

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Rozkvitnutá lúka (mýdlo se sušenými bylinkami a kvìtinovou vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Sunflower Seedate (zmýdelnìný sluneènicový olej), Sodium Cocoa
Butterate (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerine (glycerol), Pelargonium Graveolens Flower Oil (esenciální olej z Pelargonie vonné), Lavandua Angustifolia Oil
(esenciální olej z Levandule lékaøské), Cymbopogon Martini Oil (esenciální olej z Voòatky Martinovy), Aqua (voda), Sambucus Nigra Flower (kvìt Bezu èerného),
Jasminum Fruticans Flower (kvìt Jasmínu køovitého), Lavandula Angustifolia Flower (kvìty Levandule lékaøské), Calendula Officinalis Flower (kvìt Mìsíèku lékaøského),
Paeonia Officinalis Flower (kvìt Pivoòky lékaøské), Rosa Canina Flower (kvìt Rùže šípkové), Geraniol**, Linalool**, Citronellol**, Citral**, Limonene**, Farnesol**
(*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:

vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem 6 druhù sušených kvìtù a lákavou kvìtinovou vùní, kombinace esenciálních olejù kvìtinových vùní
Pelargonie, Levandule a Voòatky (Palmarosa) je svìží, kvìtinová s jemným koøenitým nádechem, sušené bylinky obsažené v mýdle mohou pùsobit trošku drsnìji, nejde
však o nepøíjemný pocit a trvá to jen 1 - 2 umytí, pokud bylinky nenasají vlhkost a nezmìknou, potom je peelingový efekt tohoto mýdla velmi pøíjemný, pùsobí
antibakteriálnì a má protizánìtlivé vlastnosti, je vhodné pro zralou ple• a také pro ple• se sklonem k maštìní

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
S lúèmi slnka (mýdlo s kousky mìsíèku a svìží kvìtinovo - bylinnou vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Castorate (zmýdelnìný ricínový olej), Sodium Beeswax
(zmýdelnìný vèelí vosk), Glycerine (glycerol), Aqua (voda), Citrus Limon Oil (esenciální olej z Citrusu limonového), Lavandula Angustifolia Oil (esenciální olej z
Levandule lékaøské), Rosmarinus Officinalis Oil (esenciální olej z Rozmarýnu lékaøského), Calendula Officinalis Extract (extrakt z Mìsíèku lékaøského), Flos
calendulae (kvìt Mìsíèku lékaøského), Linalool**, Geraniol**, Limonene**, Citral** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v
esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s vèelím voskem, bez pøidaných barviv s obsahem výtažku Mìsíèku lékaøského, sušenými
kvìty Mìsíèku lékaøského a pøíjemnou kvìtinovo – bylinnou vùní, kombinací esenciálních olejù citrusu, levandule a rozmarýnu obsažených v tomto
mýdle má antibakteriální, antiseptické a uklidòující úèinky

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
UPOZORNÌNÍ: esenciální olej z rozmarýnu se nedoporuèuje používat v prùbìhu tìhotenství, u epilepsie, vysokého krevního tlaku a pøi nemocech ledvin

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Sladké spomienky (mýdlo heømánkovo - bezové bez pøidaných barviv a vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Sunflower Seedate (zmýdelnìný
sluneènicový olej), Sodium Cocoa Seedate (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerine (glycerol), Matricaria Recutita Flower Extract (výtažek
Heømánku pravého), Sambucus Nigra Flower Extract (výtažek z kvìtù Bezu èerného), Aqua (voda), Matricaria Recutita Flower (kvìt
Heømánku pravého), Sambucus Nigra Flower (kvìt Bezu èerného)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, mýdlo je bez pøidaných barviv a vùní, v kombinaci bylinek
Heømánku pravého a Bezu èerného je obohaceno o vodu infusovanou tìmito bylinami, je vhodné i na velmi citlivou pokožku
dìtí i dospìlých

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Ten pravý (mýdlo s aktivním uhlím a koøenitì bylinnou vùní)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Castorate (zmýdelnìný ricínový olej),
Sodium Beeswax (zmýdelnìný vèelí vosk), Glycerine (glycerol), Pimenta officinalis Fruit Oil (esenciální olej z Pimentovníku pravého), Mentha
Piperita Oil (esenciální olej z Máty peprné), Aqua (voda), Titanium Dioxide* (Oxid titanièitý*), Charcoal Powder (aktivní uhlí), Eugenol**,
Methyl-2-octynoate**, Farnesol**, Limonene**, Citral** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém
oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s vèelím voskem a zemitou, koøenitì-bylinnou vùní, je urèeno pro muže, pomáhá
ošetøovat a èistit pokožku bez známek podráždìní a chrání ji pøed vysušením, kombinace esenciálních olejù Pimentovníku pravého a Máty
peprné obsažených v tomto mýdle, pùsobí protizánìtlivì, uvolòuje napìtí ve svalech

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
UPOZORNÌNÍ: esenciální olej z Máty peprné se nedoporuèuje batolatùm a dìtem do 5 rokù, také se nedoporuèuje používat pøi homeopatické léèbì, mùže snížit úèinek homeopatik

Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK mydlo (pøírodní mýdlo)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Zrnko kávy (mýdlo s pøidanou mletou kávou a vùní kávy)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Oleate (zmýdelnìný olivový olej), Sodium Cocoate (zmýdelnìný kokosový olej), Sodium Sunflower Seedate
(zmýdelnìný sluneènicový olej), Sodium Cocoa Butterate (zmýdelnìné kakaové máslo), Glycerine (glycerol), Aqua (voda),
Coffea Arabica Seed Oil (esenciální olej ze semínek Kávovníku arabského), Coffea Arabica Seeds (mletá semínka Kávovníku
arabského)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, je obohacené o mletá kávová zrna pro pøíjemný peelingový efekt,
pomáhá zvláèòovat suchou pokožku a udržuje její pøirozenou vlhkost, pøidaný kávový esenciální olej má antioxidaèní úèinky a
pozitivnì pùsobí proti depresi

Údržba:
tomuto pøírodnímu mýdlu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu (uchovávat ho v
suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto mýdlu jeho trvanlivost a
prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 100 g / ± 5% pøírodního mýdla

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks pøírodního mýdla: 8 x 6 x 2,5-3 cm

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Jemný dotyk (pevný šampon na citlivou pokožku)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Cocos Nucifera Oil
(kokosový olej), Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Aqua (voda), Tocopherol
(vitamín E), Panthenol (pantenol), Lactic Acid (kyselina mléèná)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem panenského kokosového eleje bez pøidaných barviv a
vùní, šampon je vhodný pro citlivou pokožku, díky svému tvaru a velikosti je skvìlým partnerem pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Láskykvet (pevný šampon na jemné vlasy)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Olea Europaea Oil (olivový olej lisovaný za studena z
Olivovníku evropského), Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Cananga Odorata Flower Water (voda z kvìtù Ylang
Ylang/Kanangy vonné), Cananga Odorata Oil (esenciální olej z Ylang Ylang/Kanangy vonné), Tocopherol (vitamín E), Panthenol (pantenol), Lactic Acid (kyselina mléèná),
Iron Oxide*, Linalool**, Benzyl Benzoate**, Benzyl Salicylate**, Farnesol**, Geraniol**, Benzyl Alcohol**, Eugenol**, Isoeugenol** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se
vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem olivového oleje, hydrolátu exotického kvìtu Ylang-Ylang
a kvìtinovou vùní Ylang-Ylang (Kananga vonná), šampon je vhodný pro jemné vlasy, díky svému tvaru a velikosti je skvìlým
partnerem pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Nezbedník (pevný šampon proti lupùm)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Cannabis Sativa Seed Oil (olej ze semínek Konopí setého),
Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Melaleuca Alternifolia Leaf Water (voda z listù Tea Tree/Kajeputu støídavolistého),
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (esenciální olej z Tea Tree/ Kajeputu støídavolistého), Citrus Limon Peel Oil (esenciální olej z kùry Citrusu limonového), Amyris Balsamifera
Bark Oil (esenciální olej z kùry Indického santalového døeva), Tocopherol (vitamín E), Panthenol (pantenol), Lactic Acid (kyselina mléèná), Iron Oxide*, Limonene**,
Citral**, Geraniol**, Linalool** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem konopného oleje, hydrolátu Tea Tree a vùní Tea Tree
(Kajeput støídavolistý) v kombinaci s citronem a santalovým døevem, šampon je vhodný proti lupùm, díky svému tvaru a
velikosti je skvìlým partnerem pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Povzbudenie (pevný šampon pro podporu rùstu vlasù)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Argania Spinosa Oil (bio olej z Argánie trnité),
Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Mentha Piperita Floral Water (kvìtová voda z Máty peprné), Mentha Piperita Oil
(esenciální olej z Máty peprné), Citrus Aurantium Dulcis Oil (esenciální olej z Pomeranèovníku sladkého), Tocopherol (vitamín E), Panthenol (pantenol), Caffeine powder
(kofein), Lactic Acid (kyselina mléèná), Bixa Orelana*, Linalool**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Citral** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v
esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem bio arganového oleje z Argánie trnité, hydrolátu Máty
peprné a vùní Pomeranèovníku sladkého a Máty peprné, obohacený o kofein, šampon je vhodný pro podporu rùstu vlasù, díky
svému tvaru a velikosti je skvìlým partnerem pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Svieže ráno (pevný šampon pro mastné vlasy)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Cocos Nucifera Oil (olej z Kokosovníku oøechoplodého),
Simmondsia Chinensis Oil (olej lisovaný za studena z Jojoby kalifornské), Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Salvia
Officinalis Extract (výtažek ze Šalvìje lékaøské), Salvia Officinalis Oil (esenciální olej z Šalvìje lékaøské), Cymbopogon Nardus Leaf Oil (esenciální olej z listù citronové
trávy), Tocopherol (vitamín E), Panthenol (pantenol), Lactic Acid (kyselina mléèná), Chromium Oxide*, Geraniol**, Limonene**, Citronellol**, Citral**, Linalool**,
Eugenol** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem bio oleje z Jojoby kalifornské, výluhem Šalvìje lékaøské a
svìží vùnì Šalvìje a citronové trávy, šampon je vhodný pro mastné vlasy, díky svému tvaru a velikosti je skvìlým partnerem
pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK šampón (pøírodní šampon)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Vážna známos• (pevný šampon pro normální vlasy)

EAN kód:
Složení originál (•J):
Sodium Cocoyl Isethionate (tenzid z kokosového oleje), Sodium Coco Sulphate (tenzid z kokosového oleje), Aleurites Mollucans Nut Butter (oøechové máslo z
Tungovníku moluckého/kukui máslo), Behentrimonium Methosulfate and Cetyl Alcohol and Butylene Glycol (kondicioner), Lavandula Angustifolia Floral Water
(kvìtová voda z Levandule lékaøské), Lavandula Angustifolia Flower Oil (esenciální olej z Levandule lékaøské), Cedrus Atlantica Oil (olej z Cedru atlaského),
Tocopherol (vitamín E), Panthenol (pantenol), Lactic Acid (kyselina mléèná), Manganese Violet*, Limonene** (*pøírodní barviva/**pøirozenì se vyskytující se
látky v esenciálním/éterickém oleji)

Použití:
vhodné pro vegany, datum spotøeby je uvedeno na obalu, s obsahem kukui másla (Tungovník molucký), hydrolátu Levandule
lékaøské a neodolatelnou vùní Levandule a cedrového døeva, šampon je vhodný pro normální vlasy, díky svému tvaru a
velikosti je skvìlým partnerem pro pøenášení a cestování

Údržba:
tomuto pøírodnímu pevnému šamponu mezi jednotlivým použitím nejlépe vyhovuje uchovávat mimo odkapávající vodu
(uchovávat ho v suchu), ideálnì uložte do mýdlové misky s odkapávacími otvory (mýdelnièky), prodloužíte tomuto šamponu
jeho trvanlivost a prodloužíte tak váš požitek s jeho používáním

Hmotnost:
1 ks obsahuje 40 g / ± 5% pøírodního pevného šaponu

Množství:
jak dlouho pevný šampon vydrží? záleží na délce a hustotì vlasù, intenzity jeho používání a naneseného množství, 40 g
šamponu vydrží pøibližnì 1-2 mìsíce podle stylu používání

Rozm!r originál (•J):

Další údaje:
produkty nejsou testovány na zvíøatech, neobsahuje silikony, parabeny (konzervaèní èinidla), žádné sulfáty (prùmyslová pìnidla), umìlé vùnì a
barviva, baleno v ekologicky šetrné krabièce z hnìdého papíru, který je 100% recyklovatelný

Zvláštní pravidla:
pouze pro vnìjší použití - nepoužívat kolem oèí, sliznic nebo na poškozenou pokožku, pokud dojde k podráždìní, pøerušte používání

Návod:
jeho tvar vám padne pøesnì do dlanì, staèí s ním nìkolikrát promnout mokré vlasy, pomoci prstù ho vetøete do vlasù, masírujte a na závìr
opláchnìte èistou vodou, po jeho použití není potøeba dále oplachovat vlasy octovou nebo citrónovou vodou

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK Mydelnièka (mýdelnièka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
drevená tvarovaná (døevìná tvarovaná)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(materiál: bukové døevo, impregnace: lnìný olej)

Použití:
mýdelnièka je vhodná na 1 ks pøírodního mýdla, je krásným doplòkem, ale pøedevším praktickým pomocníkem, který udrží
mýdlo v suchu a dobré kondici, je impregnovaná lnìným olejem, který zabezpeèuje odpuzování vody

Údržba:

Hmotnost:

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks døevìné mýdlové misky: 12 x 8 cm

Další údaje:
100% recyklovatelný a biologicky rozložitelný materiál

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK Mydelnièka (mýdelnièka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
drevená rovná (døevìná rovná)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(materiál: bukové døevo, impregnace: lnìný olej)

Použití:
mýdelnièka je vhodná na 1 ks pøírodního mýdla v kombinaci s 1 ks tuhého pøírodního šamponu, je krásným doplòkem, ale
pøedevším praktickým pomocníkem, který udrží mýdlo a šampon v suchu a dobré kondici, je impregnovaná lnìným olejem,
který zabezpeèuje odpuzování vody

Údržba:

Hmotnost:

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks døevìné mýdlové misky: 12 x 10 cm

Další údaje:
100% recyklovatelný a biologicky rozložitelný materiál

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK Mydelnièka so šampónièkou (mýdelnièka se šamponièkou)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
drevená tvarovaná (døevìná tvarovaná)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(materiál: bukové døevo, impregnace: lnìný olej)

Použití:
mýdelnièka se šamponièkou je vhodná na 1 ks pøírodního mýdla a 1 ks tuhého pøírodního šamponu, je krásným doplòkem, ale
pøedevším praktickým pomocníkem, který udrží mýdlo a šampon v suchu a dobré kondici, je impregnovaná lnìným olejem,
který zabezpeèuje odpuzování vody

Údržba:

Hmotnost:

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks døevìné mýdlové misky se šamponovou miskou: 19,5 x 8 cm

Další údaje:
100% recyklovatelný a biologicky rozložitelný materiál

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Výrobce:
Lucia Kaplánová, Malookružná 179/3, 97101 Prievidza, Slovensko, IÈ: 50306561, IÈ DPH: SK1085236350, DIÈ: 1085236350

Logo:

Název výrobku originál (•J):
MusK Šampónièka (šamponièka)

Varianta/druh výrobku originál (•J):
drevená tvarovaná (døevìná tvarovaná)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(materiál: bukové døevo, impregnace: lnìný olej)

Použití:
mýdelnièka je vhodná na 1 ks tuhého pøírodního šamponu, je krásným doplòkem, ale pøedevším praktickým pomocníkem,
který udrží šampon v suchu a dobré kondici, je impregnovaná lnìným olejem, který zabezpeèuje odpuzování vody

Údržba:

Hmotnost:

Množství:

Rozm!r originál (•J):
rozmìr 1 ks døevìné šamponové misky: 9 x 9 cm

Další údaje:
100% recyklovatelný a biologicky rozložitelný materiál

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obal na dokumenty - žltá, ražná (obal na dokumenty - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na dokumenty je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání dokumenty, èasopisy a jiné materiály do
velikosti formátu A4, možnost uzavøení obalu na vrchu, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako
podsedák na chladných lavièkách nebo zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na dokumenty: 80 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
obal na dokumenty - vnìjší rozmìr: 34 x 27 x 0,5 cm, vnitøní rozmìr: 33,5 x 26,5 cm

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší
planety, vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obal na flašu - žltá, ražná (obal na láhev - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na láhev je originálním eko-sociálním dárkem k láhvi vína nebo doplnìk k vaší láhvi na vodu, kterou opakovanì plníte vodou a
pøedcházíte tak plýtváním s plastovými láhvemi, díky termo-izolaèním vlastnostem materiálu udržuje teplotu nápoje, a proto v obalu mùžete
pøenášet láhev s kávou nebo èajem, obal je urèený na láhve s prùmìrem od 6 do 7,5 cm

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na láhev: 150 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
obal na láhev - rozmìr: 28 x 21 cm, prùmìr do 7,5 cm

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na láhev je vyrobený
recyklováním pøibližnì jedné plastové láhve a ètvrtiny starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obal na tablet - žltá, ražná (obal na tablet - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na tablet je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš tablet, pro tablety do velikosti 27 x 19 x 0,8 cm,
díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na tablet: 150 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
obal na tablet - vnìjší rozmìr: 28 x 21,5 cm, vnitøní rozmìr: 27,5 x 20,5 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 11 x 8,5 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obaly na notebook 11“ - žltá, ražná (obaly na notebook 11“ - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na notebook 11“ je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš notebook, pro notebook do velikosti 31
x 19,5 x 1,5 cm, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo
zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na notebook: 150 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
obal na notebook 11“ - vnìjší rozmìr: 33,5 x 23 cm, vnitøní rozmìr: 32 x 22 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 13,2 x 9 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obaly na notebook 13“ - žltá, ražná (obaly na notebook 13“ - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na notebook 13“ je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš notebook, pro notebook do velikosti 35
x 23 x 1,5 cm, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo
zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na notebook: 150 g

Množství:

Rozm!r originál (•J):
obal na notebook 13“ - vnìjší rozmìr: 36,5 x 26,5 cm, vnitøní rozmìr: 36 x 25 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 14,4 x 10,4 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obaly na notebook 14“ - žltá, ražná (obaly na notebook 14“ - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na notebook 14“ je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš notebook, pro notebook do velikosti 35
x 25 x 1,5 cm, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo
zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na notebook: 150 g

Množství:

Rozm!r originál (•J):
obal na notebook 14“ - vnìjší rozmìr: 37 x 28 cm, vnitøní rozmìr: 36,5 x 26,5 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 14,6 x 11 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obaly na notebook 15“S - žltá, ražná (obaly na notebook 15“S - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na notebook 15“S je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš notebook, pro notebook do velikosti 38,5 x 26 x 1,5
cm, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na notebook: 150 g

Množství:

Rozm!r originál (•J):
obal na notebook 15“S - vnìjší rozmìr: 40,5 x 29,5 cm, vnitøní rozmìr: 39,5 x 28,5 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 16 x 11,6 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
obaly na notebook 13“Mac - žltá, ražná (obaly na notebook 13“Mac - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní obal na notebook 13“Mac je originálním eko-sociálním dárkem a plnì ochrání váš notebook, pro notebook do velikosti 31,5 x 22 x
1,5 cm, ideální pro MacBook Pro 13“ (2018+), Asus Zenbook Flip 13“ a podobnì velké notebooky, díky jeho termo-izolaèním vlastnostem
mùžete obal použít také jako podsedák na chladných lavièkách nebo zemi

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost obalu na notebook: 150 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
obal na notebook 13“Mac - vnìjší rozmìr: 34 x 25,5 cm, vnitøní rozmìr: 32,5 x 24 cm; vnìjší rozmìr v palcích: 13,4 x 10,0 in

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší planety (obal na tablet je vyrobený
recyklováním pøibližnì dvou plastových láhví a jednoho starého trièka), vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Výrobce:
sobi o.z., Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko, IÈO: 51000601, DIÈ DPH: Nie je platca DPH, DIÈ: 2120621294

Logo:

Název výrobku originál (•J):
sobi.eco

Varianta/druh výrobku originál (•J):
taška cez plece - žltá, ražná (taška pøes rameno - žlutá, režná/bílá)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklované netkané textilie, barevné pásky jsou vyrobeny ze 100% bavlny)

Použití:
unikátní a originální taška pøes rameno je originálním eko-sociálním dárkem a vejdou se do ní veškeré potøebné vìci moderní ženy vèetnì
menšího nákupu, uvnitø tašky se nachází praktická kapsa, pøedmìty v tašce chrání zdvojené stìny a zesílené dno, taška je na vrchu
uzavíratelná

Údržba:

Hmotnost:
hmotnost tašky pøes rameno: 550 g

Množství:

Rozm•r originál (•J):
taška pøes rameno - vnìjší rozmìry: 45 x 39 x 11 cm

Další údaje:
sobi vytváøí za využití 100% recyklovaných materiálù užiteèné designové výrobky a pøi tomto procesu se snižuje ekologická zátìž naší
planety, vyrábí se ruènì na Slovensku v chránìných a sociálních dílnách znevýhodnìnými lidmi

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Who Gives A Crap Limited, New Bridge Street House 30 - New Bridge Street, London, City and County of EC4V 6BJ, United
Kingdom, VAT number: GB268 3946 55

Výrobce:
Who Gives A Crap Limited, New Bridge Street House 30 - New Bridge Street, London, City and County of EC4V 6BJ, United
Kingdom, VAT number: GB268 3946 55

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Who Gives A Crap

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Premium 100% Bamboo Toilet Paper (prémiový 100% bambusový toaletní papír)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(vyrobeno ze 100% bambusu - bambusových vláken)

Použití:
vhodné pro vegany, 3-vrstvý prémiový bambusový papír, super mìkký, super silný, každá role má 370 útržkù, což je cca 2,5 –
3x více útržkù oproti bìžnì používaným variantám toaletních papírù, které mívají 150 – 124 útržkù v roli, 1 prodejní balení
obsahuje 4 role

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 role má 370 ks útržkù

Rozm!r originál (•J):
rozmìr jednoho útržku je 10 x 10 cm

Další údaje:
bambusvá vlákna jsou 100% biologicky rozložitelná v bìžném septiku, není použit žádný inkoust na potisk, žádné barvivo nebo vùnì = není provonìn, výrobky z
bambusu chrání dlouho rostoucí lesy, není testováno na zvíøatech, certifikovaná B-corp. spoleènost pro nejvyšší standardy sociálních a environmentálních dopadù, 50%
zisku je vìnováno na pomoc pøi budování toalet

Zvláštní pravidla:
Návod:
role se rozmìrovì (10 cm) hodí témìø do všech držákù

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
Who Gives A Crap Limited, New Bridge Street House 30 - New Bridge Street, London, City and County of EC4V 6BJ, United
Kingdom, VAT number: GB268 3946 55

Výrobce:
Who Gives A Crap Limited, New Bridge Street House 30 - New Bridge Street, London, City and County of EC4V 6BJ, United
Kingdom, VAT number: GB268 3946 55

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Who Gives A Crap

Varianta/druh výrobku originál (•J):
Premium 100% Recycled Paper (prémiový 100% recyklovaný toaletní papír)

EAN kód:
Složení originál (•J):
(vyrobeno ze 100% recyklovaného papíru)

Použití:
vhodné pro vegany, 3-vrstvý prémiový recyklovaný papír, super mìkký, super silný, každá role má 370 útržkù, což je cca 2,5 –
3x více útržkù oproti bìžnì používaným variantám toaletních papírù, které mívají 150 – 124 útržkù v roli, 1 prodejní balení
obsahuje 4 role

Údržba:

Hmotnost:

Množství:
1 role má 370 ks útržkù

Rozm!r originál (•J):
rozmìr jednoho útržku je 10 x 8,5 cm

Další údaje:
recyklovaný papír je 100% ekologicky rozložitelný, není použit žádný inkoust na potisk, žádné barvivo nebo vùnì = není provonìn, výrobky z recyklovaného papíru
chrání dlouho rostoucí lesy, není testováno na zvíøatech, certifikovaná B-corp. spoleènost pro nejvyšší standardy sociálních a environmentálních dopadù, 50% zisku je
vìnováno na pomoc pøi budování toalet

Zvláštní pravidla:
Návod:
role se rozmìrovì (10 cm) hodí témìø do všech držákù

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Výrobce:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Dárková krabice Organikk

Varianta/druh výrobku originál (•J):
velikost F33

EAN kód:
Složení originál (•J):
(dárkový kartonový obal s potiskem - kartonová krabice vyrobena z minimálnì 90% recyklovaného materiálu a potištìna
rostlinným èerným inkoustem na vodní bázi) (výplò dárkového kartonového obalu – døevitá vlna, jde o hobliny ze špalíkù
mìkkého odkornìného døeva)

Použití:
dárková krabice Organikk s výplní slouží pro dárkové zabalení zboží zakoupené na eshopu www.organikk.cz

Údržba:

Hmotnost:
kartonová krabice 0,04 kg, hmotnost døevité vlny nelze garantovat (mùže se lišit dle vstøebané okolní vlhkosti)

Množství:
1 ks kartonové krabice s výplní

Rozm•r originál (•J):
vnìjší rozmìr 11,8 x 14,0 x 8,0 cm; vnitøní rozmìr 10,2 x 13,5 x 7,5 cm

Další údaje:
kartonová krabice je 100% recyklovatelná, døevitá vlna je 100% pøírodní materiál plnì biologicky rozložitelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Výrobce:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Dárková krabice Organikk

Varianta/druh výrobku originál (•J):
velikost F52

EAN kód:
Složení originál (•J):
(dárkový kartonový obal s potiskem - kartonová krabice vyrobena z minimálnì 90% recyklovaného materiálu a potištìna
rostlinným èerným inkoustem na vodní bázi) (výplò dárkového kartonového obalu – døevitá vlna, jde o hobliny ze špalíkù
mìkkého odkornìného døeva)

Použití:
dárková krabice Organikk s výplní slouží pro dárkové zabalení zboží zakoupené na eshopu www.organikk.cz

Údržba:

Hmotnost:
kartonová krabice 0,08 kg, hmotnost døevité vlny nelze garantovat (mùže se lišit dle vstøebané okolní vlhkosti)

Množství:
1 ks kartonové krabice s výplní

Rozm•r originál (•J):
vnìjší rozmìr 26,5 x 19,5 x 6,0 cm; vnitøní rozmìr 24,9 x 19,0 x 5,5 cm

Další údaje:
kartonová krabice je 100% recyklovatelná, døevitá vlna je 100% pøírodní materiál plnì biologicky rozložitelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

Dodavatel:
DailyStrikers s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, Staré Mìsto, ÈR, IÈ: 07185103, DIÈ: CZ07185103
Eshop: www.organikk.cz

Dovozce do EU:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Výrobce:
PACKHELP SP Z O O, Ul. Julianowska 61 05-500 Piaseczno, województwo Mazowieckie, Numer NIP 1231308129, Numer KRS
0000587640, Numer DUNS 437004359, Numer REGON 362932312

Logo:

Název výrobku originál (•J):
Dárková krabice Organikk

Varianta/druh výrobku originál (•J):
velikost F62

EAN kód:
Složení originál (•J):
(dárkový kartonový obal s potiskem - kartonová krabice vyrobena z minimálnì 90% recyklovaného materiálu a potištìna
rostlinným èerným inkoustem na vodní bázi) (výplò dárkového kartonového obalu – døevitá vlna, jde o hobliny ze špalíkù
mìkkého odkornìného døeva)

Použití:
dárková krabice Organikk s výplní slouží pro dárkové zabalení zboží zakoupené na eshopu www.organikk.cz

Údržba:

Hmotnost:
kartonová krabice 0,1 kg, hmotnost døevité vlny nelze garantovat (mùže se lišit dle vstøebané okolní vlhkosti)

Množství:
1 ks kartonové krabice s výplní

Rozm!r originál (•J):
vnìjší rozmìr 30,2 x 23,3 x 8,8 cm; vnitøní rozmìr 28,9 x 22,8 x 8,3 cm

Další údaje:
kartonová krabice je 100% recyklovatelná, døevitá vlna je 100% pøírodní materiál plnì biologicky rozložitelný

Zvláštní pravidla:
Návod:

Piktogramy:

