From:
Subject:

Hydrophil aneb modlitba za vodu

Hezký den,
zdraví vás Martin z Econea.cz, udržitelného e-shopu pro každodenní hrdiny. Tentokrát
vám chci povědět něco o unikátní tekutině, bez které není život. O vodě. A také o
značce Hydrophil, která tento živel nadevše miluje.
Myslíme si, že je důležité vodu chránit, neznečišťovat ji, zbytečně jí neplýtvat a
zacházet s ní jako s opravdovým darem. Povrch naší matičky Země totiž tvoří 98
% vody, ale podíl té pitné je neuvěřitelně miniaturní – jen 0,007 %. Více než dvě
miliardy lidí nemá k pitné vodě zaručený přístup.
A to už je opravdu velký důvod chovat se k této životodárné kapalině s úctou,
nemyslíte?
Tři kamarádi z německého Hamburku začali vymýšlet, jak vyvíjet produkty, které budou
nejen veganské, ale také 100% šetrné. Tedy vyráběné s co nejmenším množství
vody a minimálním znečištěním = pro vodu neutrálním. A tak vznikla značka
Hydrophil.
Protože se nám tenhle příběh s dobrým koncem ihned zalíbil, přichystali jsme
pro vás po celý srpen slevu na produkty této značky.

Mrknout na výrobky Hydrophil s 15% slevou

Proč vyzkoušet Hydrophil?
Neutrální materiály – K výrobě používají pouze čistě přírodní látky, které je možné
recyklovat nebo kompostovat a které nepředstavují nebezpečí pro pitnou nebo
spodní vodu.
Žádná chemie – Kluci si zakládají na 100% čistotě svých produktů. Spolupracují s
firmou AURO, která již víc jak tři dekády vyrábí barvy z přírodních látek. Jsou
snadno odbouratelné, nezatěžují životní prostředí a jsou navíc ještě potěchou pro
oko.
Bez krutosti – Všechny výrobky jsou veganské a nejsou testovány na zvířatech.
Férově – Bambusové výrobky se vyrábí v čínském Lishui, kde dbají na férové
pracovní podmínky i mzdu, a kam pánové z Hydrophilu každý rok jezdí na kontrolu.
Také spolupracují s malými regionálními neměckými firmami, které souzní s jejich
etickým naladěním.
Sortiment značky Hydrophil se soustředí hlavně na oblast osobní péče, která
je naším denním chlebem.
Bambusový start

Každé ráno začínáme ústní hygienou. Vyzkoušejte bambusový kartáček ze 100%
obnovitelných zdrojů, který perfektně vyčistí váš chrup. Ústní voda s bylinkami nebo
ústní olej (pro jedince s citlivějšími dásněmi) celkový účinek ještě doladí. A pak už jen
nechte odpočinout kartáček v kelímku, a kdybyste někam cestovali, tak šup s ním do
pouzdra. P. S. Máme kartáčky i pro ty nejmenší milovníky vody.
Jede to jak po "másle" mýdle
Ať už si vyberete tuhé mýdlo na tělo i vlasy s citronovou trávou nebo s omamnou vůní
levandule, rozhodně neuděláte chybu. Mýdla od Hydrophilu mají základ v kvalitních
rostlinných olejích, které vyšperkuje ještě ten éterický, který dodá výrobku tu hlavní vůni.
Pro uskladnění mýdla se nejlépe hodí nerezové pouzdro, ideální na cestování, nebo
sisalový sáček, díky kterému nepřijde ani poslední zbyteček mýdla vniveč.
Pomocník z Japonska
Žádný poručík Kojak, ale konjak. Zázračná rostlina z divokých horských oblastí
Japonska, jejíž účinky byly známé už před 1500 lety. Vyzkoušejte konjakovou houbičku
k hýčkání vaší pokožky – jemnému peelingu, masáži a očistě kůže od starých
odumřelých buněk.
Univerzální minimalista
Hydratace je základ a naše rty o tom ví své. “Hydrophilí” balzám na rty je 100% přírodní
a má jemnou vůni. Díky bambuckému a mandlovému máslu úžasně promašťuje a
chrání. A navíc je zabalený v praktické plechové krabičce, která se vám po
vypotřebování balzámu určitě bude na něco hodit.

5 nejoblíbenějších vodních šetřičů Hydrophilu:
Vatové tyčinky do uší (100 ks)
Bambusový kartáček (soft)
Sisalový sáček na mýdlo
Tuhé mýdlo – citrónová tráva (80 g)
Konjaková houbička
Pokud jste se dostali až sem, tak vězte, že jsem neskutečně rád, že čtete mé
e-maily. Pamatujte, že začátek je nejdůležitější součást každé práce. Tedy i změny v
každodenního hrdinu.
Sledujte nás na Instagramu a Facebooku.

Martin a celý tým Econea.cz.

S pozdravem,
Martin Mates
Econea | E-shop pro každodenní hrdiny
Ekodrogerie | Přírodní kosmetika | Zero Waste
Tipy na dárky | Relax a domácí pohoda | Knihy o zdraví a udržitelnosti
www.econea.cz
martin@econea.cz
+ 420 723 945 977
Pokud už od nás nechcete dostávat žádné e-maily, odhlaste se. Nikdo se na vás
nebude mračit.
Econea s.r.o. - Plzeňská 157/98, Praha 5, 150 00
IČ: 02322986 DIČ: CZ02322986

From:

katka.copy@gmail.com

Subject:

Hydrophil aneb modlitba za vodu

Hezký den,
zdraví vás Martin z Econea.cz, udržitelného e-shopu pro každodenní hrdiny. Tentokrát
vám chci povědět něco o unikátní tekutině, bez které není život. O vodě. A také o
značce Hydrophil, která tento živel nadevše miluje.
Myslíme si, že je důležité vodu chránit, neznečišťovat ji, zbytečně jí neplýtvat a
zacházet s ní jako s opravdovým darem. Povrch naší matičky Země totiž tvoří 98
% vody, ale podíl té pitné je neuvěřitelně miniaturní – jen 0,007 %. Více než dvě
miliardy lidí nemá k pitné vodě zaručený přístup.
A to už je opravdu velký důvod chovat se k této životodárné kapalině s úctou,
nemyslíte?
Tři kamarádi z německého Hamburku začali vymýšlet, jak vyvíjet produkty, které budou
nejen veganské, ale také 100% šetrné. Tedy vyráběné s co nejmenším množství
vody a minimálním znečištěním = pro vodu neutrálním. A tak vznikla značka
Hydrophil.
Protože se nám tenhle příběh s dobrým koncem ihned zalíbil, přichystali jsme
pro vás po celý srpen slevu na produkty této značky.

Mrknout na výrobky Hydrophil s 15% slevou

Proč vyzkoušet Hydrophil?
Neutrální materiály – K výrobě používají pouze čistě přírodní látky, které je možné
recyklovat nebo kompostovat a které nepředstavují nebezpečí pro pitnou nebo
spodní vodu.
Žádná chemie – Kluci si zakládají na 100% čistotě svých produktů. Spolupracují s
firmou AURO, která již víc jak tři dekády vyrábí barvy z přírodních látek. Jsou
snadno odbouratelné, nezatěžují životní prostředí a jsou navíc ještě potěchou pro
oko.
Bez krutosti – Všechny výrobky jsou veganské a nejsou testovány na zvířatech.
Férově – Bambusové výrobky se vyrábí v čínském Lishui, kde dbají na férové
pracovní podmínky i mzdu, a kam pánové z Hydrophilu každý rok jezdí na kontrolu.
Také spolupracují s malými regionálními neměckými firmami, které souzní s jejich
etickým naladěním.
Sortiment značky Hydrophil se soustředí hlavně na oblast osobní péče, která
je naším denním chlebem.
Bambusový start

Každé ráno začínáme ústní hygienou. Vyzkoušejte bambusový kartáček ze 100%
obnovitelných zdrojů, který perfektně vyčistí váš chrup. Ústní voda s bylinkami nebo
ústní olej (pro jedince s citlivějšími dásněmi) celkový účinek ještě doladí. A pak už jen
nechte odpočinout kartáček v kelímku, a kdybyste někam cestovali, tak šup s ním do
pouzdra. P. S. Máme kartáčky i pro ty nejmenší milovníky vody.
Jede to jak po "másle" mýdle
Ať už si vyberete tuhé mýdlo na tělo i vlasy s citronovou trávou nebo s omamnou vůní
levandule, rozhodně neuděláte chybu. Mýdla od Hydrophilu mají základ v kvalitních
rostlinných olejích, které vyšperkuje ještě ten éterický, který dodá výrobku tu hlavní vůni.
Pro uskladnění mýdla se nejlépe hodí nerezové pouzdro, ideální na cestování, nebo
sisalový sáček, díky kterému nepřijde ani poslední zbyteček mýdla vniveč.
Pomocník z Japonska
Žádný poručík Kojak, ale konjak. Zázračná rostlina z divokých horských oblastí
Japonska, jejíž účinky byly známé už před 1500 lety. Vyzkoušejte konjakovou houbičku
k hýčkání vaší pokožky – jemnému peelingu, masáži a očistě kůže od starých
odumřelých buněk.
Univerzální minimalista
Hydratace je základ a naše rty o tom ví své. “Hydrophilí” balzám na rty je 100% přírodní
a má jemnou vůni. Díky bambuckému a mandlovému máslu úžasně promašťuje a
chrání. A navíc je zabalený v praktické plechové krabičce, která se vám po
vypotřebování balzámu určitě bude na něco hodit.

5 nejoblíbenějších vodních šetřičů Hydrophilu:
Vatové tyčinky do uší (100 ks)
Bambusový kartáček (soft)
Sisalový sáček na mýdlo
Tuhé mýdlo – citrónová tráva (80 g)
Konjaková houbička
Pokud jste se dostali až sem, tak vězte, že jsem neskutečně rád, že čtete mé
e-maily. Pamatujte, že začátek je nejdůležitější součást každé práce. Tedy i změny v
každodenního hrdinu.
Sledujte nás na Instagramu a Facebooku.

Martin a celý tým Econea.cz.

S pozdravem,
Martin Mates
Econea | E-shop pro každodenní hrdiny
Ekodrogerie | Přírodní kosmetika | Zero Waste
Tipy na dárky | Relax a domácí pohoda | Knihy o zdraví a udržitelnosti
www.econea.cz
martin@econea.cz
+ 420 723 945 977
Pokud už od nás nechcete dostávat žádné e-maily, odhlaste se. Nikdo se na vás
nebude mračit.
Econea s.r.o. - Plzeňská 157/98, Praha 5, 150 00
IČ: 02322986 DIČ: CZ02322986

