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The Meatless Farm Co
https://meatlessfarm.com

The Meatless Farm je britská firma, která nabízí
rostlinné maso. Roku 2016 ji kvůli obavám o
zdraví své rodiny založil Morten Toft Bech.
Rozhodl se totiž snížit rodinnou konzumaci
masa, ale postrádal dostupnost výživné a
inspirativní rostlinné alternativy, která by všem
chutnala. Založení The Meatless Farm tak
vyplynulo z této poptávky po chutných
rostlinných potravinách.

The Meatless Farm jsou nadšenými zastánci
výběru potravin s ohledem na jejich dopad na
životní prostředí. Jejich značka je zdravou
alternativou masa a pomáhá tak jednotlivcům i
rodinám udržovat si své stravovací návyky a
zároveň přitom snižovat jejich dopad na životní
prostředí.

Rychle rostoucí nabídka The Meatless Farm v
současné době zahrnuje bezmasé mleté maso,
hamburgery, klobásy a masové kuličky. Každý
produkt je 100% veganský, bez lepku a
cholesterolu a je zdrojem vlákniny a bílkovin.
Navíc je naprosto lahodný, se skutečnou chutí a
strukturou masa!



Eat Real
https://www.eatreal.co.uk/
Chipsy Eat Real představují
možnost zdravějšího mlsání. Jsou
k dispozici v cizrnové, čočkové,
quinoové nebo zeleninové
variantě s řadou přírodních
příchutí. Tyto lahodné veganské
chipsy obsahují o 40 % méně
tuku než klasické smažené
brambůrky a jsou bez lepku,
laktózy a dalších alergenů.

Nurture
http://nurtureimmunity.com/
Značka Nurture nabízí ovesné
nápoje pro celou rodinu a ovocné
nápoje pro děti v kapsičce s
membránou proti rozlití. Tyto chutné
veganské nápoje jsou obohaceny o
vápník, zinek, beta-glukany a 8
vitamínů, které prokazatelně
podporují zdravý vývoj. Při výrobě
jsou použity jen přirozeně se
vyskytující cukry a nápoje neobsahují
žádný lepek, laktózu či jiné alergeny.

Eat Natural
https://www.eatnatural.com/
Značka Eat Natural nabízí zdravé
cereální tyčinky a snídaňové cereálie
přírodního složení s jedinečnou chutí
a strukturou. Výrobky neobsahují
umělá dochucovadla a konzervanty a
jsou bez lepku. Díky vyváženým
nutričním hodnotám jsou tyčinky a
cereálie přípustnou sladkou odměnou
a dostupnou alternativou čokolády.
V nabídce je i veganská tyčinka.

Cheesies
https://www.cheesies.co.uk/
Značka Cheesies nabízí sýr jinak, než
ho znáte – v podobě křupavých
sýrových kuliček. Chutné svačiny, které
firma nabízí, jsou bez sacharidů, bez
lepku a s vysokým obsahem proteinu.
Můžete si je dát, i pokud jste na
nízkosacharidové nebo keto dietě.
Cheesies obsahují méně kalorií než
pytlík slaného nebo sladkého popcornu
a nenajdete zde žádný dlouhý popis
složení; v každém sáčku není nic než
jen křupavý sýr.

.

Flow Thru Health

http://nurtureimmunity.com/
https://www.eatnatural.com/
https://www.cheesies.co.uk/


Christie International
https://www.christie-international.com
Christie International je výhradním exportním
partnerem velkého množství výrobců potravin a
nápojů ve Velké Británii. Nabízí širokou škálu vysoce
kvalitních produktů zaměřených na zdravý životní
styl.

Potraviny a nápoje od Christie International
• Ovocné a zeleninové šťávy
• Bezlaktózové mléko
• Mléčné nápoje obohacené o vitamíny
• Ovoce, ořechy a ovesné kaše
• Organická quinoa
• Zdravé svačinky

Mezi zastupovanými značkami jsou: Martin
Frobisher‘s, Rugani, Plenish, D Boost, Shaken Udder,
The Great British Porridge Co., Moofree, Simply
African Meat Snacks, Get Fruity Bar, a Banana Crisps
– Savoury Snack.



Two Wise Chimps'
http://twowisechimps.co.uk
Žvýkačky Two Wise Chimps' byly uvedeny na trh v
roce 2019 za účelem nabídky zdravějšího a
pohodlnějšího způsobu doplnění stravy. Všechny
žvýkačky mají přidanou hodnotu specifické účinné
látky.

Díky použití přírodní gumy "chicle", která pochází z
mexického deštného pralesa, se naše žvýkačky
rozloží během několika měsíců a jsou tím pádem
šetrné k životnímu prostředí. Je důležité zmínit, že
během procesu odebírání mízy nejsou káceny
stromy. Vytvořili jsme přírodní rostlinnou žvýkačku,
která je vhodná pro vegany a je bez cukru.

Ať už se Vaši zákazníci snaží mít bílý chrup či si
zachovat přirozený vzhled kůže, naše firma má
produkty, které uspokojí jejich potřeby. Náš
kompletní sortiment žvýkaček je umístěn na zadní
straně obalu, aby se maximalizovala poptávka po
našem produktu a aby stávající zákazníci měli chuť
vyzkoušet i jiné příchutě.



Lucy‘s Dressings
https://lucysdressings.co.uk
Lucy's Dressings se specializuje na prémiové dresinky a
omáčky. První dresink vznikl v kuchyni slečny Lucy před 8 lety
a navzdory skromným začátkům tato značka časem vyhrála 11
ocenění „Great Taste Awards“ a byla uvedena na trh ve více
jak 500 obchodech po celé Velké Británii, a to včetně
obchodních řetězců jako Waitrose, Whole Foods, Selfridges a
Harrods.

Všechny výrobky jsou zcela přírodní a neobsahují žádné
umělé příměsi nebo barviva. Sortiment 11 dresinků a 7
omáček zahrnuje produkty, které jsou veganské a mají nízký
obsah cukru a tuku. Lucy‘s Dressings se nebojí
experimentovat a nedávno vyvinuly 2 skvělé veganské
majonézy; bez příchutě a chilli.

Udržitelný rozvoj je nedílnou součástí našich hodnot a
podnikání. Proto jsou všechny výrobky Lucy‘s přírodní a nabízí
široký sortiment pro vegany. I když nás těší rostoucí prodej
našich produktů v zahraničí, zaměřujeme se na to, aby
všechny naše suroviny vždy pocházely od nejkvalitnějších
britských dodavatelů a aby se všechny naše výrobky vyráběly
ve Velké Británii. Lucy's Dressings v současné době pracuje na
dosažení certifikace typu B, což je nejvyšší možné ohodnocení
udržitelného rozvoje v podnikání.



Clearspring
https://www.clearspring.co.uk
Clearspring je rodinná firma, která již více než 25 let
propaguje autentické japonské speciality a kvalitní
biopotraviny.

Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit sortiment,
který se těší popularitě po celém světě a získává
ocenění za kvalitu. Naším hlavním cílem je nabízet
kvalitní biopotraviny, aby se každý člověk mohl zdravě
najíst. Naše výrobky svou podporou ekologických
zemědělců a potravinářů přispívají k udržitelnému
zemědělství. Všechny naše výrobky mají díky použití
původní receptury a tradičních metod zcela
autentickou chuť. Clearspring nikdy nepoužívá umělá
dochucovadla ani rafinovaný cukr.

Jsme globální značka biopotravin oceněná v 54 zemích,
s 20 letým kontinuálním růstem. V našem rozsáhlém
sortimentu si svůj produkt najde každý. Objevte
skvělou chuť Clearspring!



Ananda Foods
www.anandafoods.co.uk
Jsme malá rodinná firma řemeslných výrobců 100%
veganských sladkostí. Ananda Foods byla založena v roce
2008. Hledali jsme pro naše děti marshmallow bez želatiny,
ale našli jsme pouze jednu americkou společnost. Takže jsme
se v naší malé chalupě rozhodli začít vyrábět vlastní. Staly se
tak oblíbenými, že jsme opustili naše „denní zaměstnání“,
abychom se plně zaměřili na jejich výrobu. O více než dekádu
později hrdě vyrábíme a balíme náš sortiment ve vlastním
výrobním závodě.

Naše marshmallow jsou vyráběny ručně v malých dávkách, s
použitím jen těch nejlepších ingrediencí; přírodních příchutí,
zeleninových barviv a ovocných prášků. Dbáme na to,
abychom dodávali ty nejlepší produkty a vynikající osobní
služby. Na našich produktech nenajdete žádná varování jako:
„může obsahovat stopy…“ nebo „vyrobené v továrně, která
také zpracovává ...“.

Naše marshmallow nejsou komerčně provzdušňovány, aby
vypadaly více „načechrané“, ani nejsou zahušťovány a
„stabilizovány“ pomocí karagenanu. Vyrábíme je ručně,
jednoduchým a tradičním způsobem a máme 5ti hvězdičkové
hodnocení hygieny! Marshmallow také neobsahují želatinu,
pšenici, lepek, ořechy, mléko, vejce ani sóju. Naše obaly jsou
navíc téměř všechny recyklované a recyklovatelné.



The Soho Juice Co.
https://sohojuice.co.uk

The Soho Juice Co. je prémiová řada
nealkoholických a nesycených nápojů pro ty,
kteří stále věří v ducha Soho a noci
bezstarostné dekadence, pro které bude čtvrť
vždy známá.

Ať už je to naše osvěžující edice Okurka, Máta,
Citron & Limetka - ideální pro skvělé večery s
vaším oblíbeným ginem, náš povznášející
Krvavý pomeranč, Malina & Zázvor - pro divoké
noci nebo naše Jablko, Med & Citron - perfektní
jako elegantní nealkoholický drink – společnost
Soho Juice Co. vytvořila originální a jedinečný
prémiový nápoj pro každou příležitost.
Všechny naše nápoje jsou veganské a
bezlepkové a neobsahují umělá barviva ani
příchutě.



Crust & Crumb
https://crust-crumb.com

Crust & Crumb je cenami ověnčený největší
irský výrobce trvanlivých, chlazených,
mražených a bezlepkových i veganských
výrobků z těsta. Při výrobě tortill, rozličných
druhů chleba, wrapů, pizz, naanů či pita
chlebů používá jen ty nejlepší ingredience a
zakládá si na neustálém zvyšování standardu
kvality a inovacích.

Klíčem k úspěchu tohoto největšího irského
výrobce jsou neustálé investice do lidí a
procesů, takže vždy může svým zákazníků
nabídnout jen tu nejlepší kvalitu a také
nejnovější veganské a bezlepkové produkty.

Crust & Crumb vyrábí také vlastní značky:
Pizza Bases, Topped Premium Pizzas, Gluten
Free Tortillas a Flatbreads.



Wyke Farms
https://wykefarms.com/

Společnost Wyke Farms byla založena v srdci
regionu cheddaru, v Somersetu, rodinou
Clothierových na počátku 20. století. Anglický
cheddar podle původního receptu babičky Ivy
Clothier vyrábí už od roku 1902. Dnes je
společnost Wyke Farms etablována jako největší
anglický výrobce tradičního chedarru s téměř
18 000 tunami ročně.

Wyke Farm Cheddar zraje ve speciálních
dřevěných boxech a je neustále sledován naším
mistrem sýrařem, aby byla zajištěna lahodná
chuť, jedinečná textura a vysoká kvalita.
Cheddar na farmě zraje od 3 měsíců do 2 let a
v nabídce jsou tak sýry od jemného po extra
zralý.

Wyke Farm je progresivní firma, která neustále
hledá a podporuje udržitelné způsoby
fungování, které umožní obdělávat krásný
region Somersetu i generacím, které přijdou po
nás. Našim cílem je vytvořit udržitelně fungující
farmu využívající naše přírodní zdroje.



London Tea Exchange
https://londonteaexchange.co.uk
Aukce čajů v Londýně byla velkou tradicí, která trvala přes 300 let. Od
první aukce v roce 1679 až do posledního prodeje 29. června 1998 byla
londýnská čajová burza pravidelnou událostí, díky níž se Londýn stal
středem mezinárodního obchodu s čajem. V roce 1999 padlo
rozhodnutí pokračovat v této historické tradici a zachovat londýnské
dědictví ve spojení s čajovým průmyslem. Následovalo vytvoření nové
londýnské čajové burzy za podpory politických a obchodních
představitelů v Londýně a Sheikh Aliur Rahman, byl osloven, aby
pomohl firmu posunout vpřed a působil jako její generální ředitel.

Sheikh Aliur Rahman strávil více než 15 let budováním společnosti,
značky a co je nejdůležitějším, hledáním nových zdrojů těch
nejvzácnějších čajů z celého světa. Do této doby byl London Tea
Exchange již mezinárodně známý tím, že měl jednu z největších sbírek
vzácných čajů z celého světa. V listopadu 2018 otevřela London Tea
Exchange prodejnu v Brick Lane, jen pár minut od původního
londýnského Aukčního domu.

Obchod má nyní největší sbírku vzácných a prémiových čajů na světě
(825 typů ze 43 různých zemí) a také některé z nejdražších čajů
(nejdražší čaj je oceněn na 1,2 milionu GBP na kg nebo 6 000 GBP na
nádobu). Londýnská čajová burza má obrovskou dynamiku, protože se
rozšiřuje do hlavních měst, zavedených destinací, letovisek a na nově
vznikající luxusní trhy po celém světě



Gusto Nero
https://www.gustonero.co.uk

V Gusto Nero věří, že zdravá domácí jídla mají být
jednoduchá k přípravě. Snažíme se vychovávat
zemědělce, kteří zasejí naši rýži a obdělávají půdu, na
které pěstujeme jídlo. Inovujeme ekologické výrobky z
rýže.

Gusto Nero Ltd. je průkopníkem v podnikání s
těstovinami z černé jasmínové rýže ve Velké Británii, a to
díky rozsáhlému zapojení zakladatele firmy do thajského
průmyslu v oblasti černé jasmínové rýže. Naše značka,
nabízí ekologické, veganské produkty a těší se komerční
expanzi ve Velké Británii a EU, díky trendu zdravého
životního stylu. Gusto Nero propaguje četné zdravotní
přínosy černé jasmínové rýže; naší vizí je stát se
produktem, který podporuje zdravý životní styl a může
sloužit rostoucím požadavkům zdravotnického průmyslu
jako celku. Chceme, aby se naše produkty staly cenově
dostupnou volbou pro domácnosti napříč kontinentem.



Bravura Foods
https://bravurafoods.com

Mnoha cenami ověnčená společnost Bravura Foods je
přední britskou firmou na poli veganských a
vegetariánských nápojů a svačinek. Chcete-li rozšířit vaši
nabídku rostlinných a veganských potravin, Bravura Foods
vám nabízí širokou paletu možností, od veganských
marshmallow přes veganské gumové medvídky či
nízkotučné práškové arašídové máslo po nápoje s CBD.
Free From Fellows je řada veganských bezlepkových
gumových i cucacích bonbonů bez cukru, které nabízejí to
nejlepší a naopak neobsahují to nejhorší z klasických
oblíbených cukrovinek.
Freedom Mallows jsou plně veganské marshmallow a v
čokoládě máčené marshmallow bez želatiny, jejichž
dokonalá chuť je silně návyková!
Peanut Hottie představuje řadu arašídových prášků, které
lze snadno smíchat s vodou a získat tak chutné, jemné a
nízkotučné arašídové máslo.
Leaf Life jsou jemně perlivé nealkoholické nápoje. Každá
plechovka v sobě skrývá 15 mg CBD, má málo kalorií a
neobsahuje žádné umělé přísady.

https://www.freefromfellows.com/
https://freedommallows.com/
http://peanuthottie.com/
https://www.theleaflife.co.uk/


The Brook
https://the-brook.co.uk
Společnost The Brook se stará o to, aby rostlinná strava,
kterou vyžaduje dnešní flexitariánská generace, které
není lhostejný stav životního prostředí, byla zábavná,
dostupná a skutečně chutná.

S využitím receptů z jejich oceňované restaurace vytvořili
řadu připravených jídel, dezertů a omáček, které
dokazují, jak vzrušující může rostlinná strava být.

Důraz na chuť v kombinaci s „tradiční“ paletou
ingrediencí společnosti The Brook již vyhrál tři zlaté
hvězdy „Great Taste“ a pomohl vybudovat stabilní síť
zákazníků, kteří většinou nejsou vegani.

Letos společnost The Brook svou řadu pokrmů úspěšně
začala prodávat na webu a v supermarketech v UK a
Singapuru. V současnosti mimo jiné spolupracují s
největším britským restauračním řetězcem, pro který
vytváří veganské menu.



James White Drinks
https://beet-it.com
Džus z červené řepy Beet It Sport pochází z rodiny
James White Drinks, která se může pyšnit třicetiletou
zkušeností na poli výroby ovocných a zeleninových
džusů.
Beet It Sport využívají vrcholoví sportovci, jako jsou
fotbalisté anglické Premier League, španělské La Ligy,
rugbisté, basketbalisté NBA, hokejisti z NHL, atd. Za
posledních deset let ověřovalo pozitivní účinky tohoto
džusu přes 300 nezávislých vědeckých studií! Kromě
něj nabízí i lahodnou řepovou tyčinku flapjack. Beet It
produkty jsou zdrojem přirozeně se vyskytujících
dusičnanů a oxidu dusnatého, které posunou váš
výkon do nových výšin.

Zinger shoty (70 ml) jsou malé intenzivní
“životabudiče” z přírodních povzbuzujících složek a
jsou navrženy tak, aby vás doslova “nakoply”. Šťávy
Zinger jsou stále více uznávány díky svým pozitivním
účinkům spojeným se sportovní výkonností a
protizánětlivým účinkům díky kurkumě a zázvoru, ale
také díky benefitům, které přináší kofein v našem
novém Acai Caffeine Zinger. Vyzkoušejte celou řadu:
Organic Ginger; Golden Turmeric; Xtra Ginger; Lime
Chili a Acai & Caffeine Zinger.



Organic Wonders
http://amfoodsinternational.com
Organic Wonders jsou dodavateli
kvalitních biopotravin v jedinečných
obalech. Díky zkušenostem z oblasti
obalů vytvořila společnost Organic
Wonders inovativní obalové řešení pro
suché potraviny a prášky.

Organic Wonders dodávají biopotraviny
jako je organická kurkuma, mandle,
kešu, kokosový cukr a další.

Vizí společnosti je dodávat biopotraviny
v nadstandartní kvalitě a v ekologických
baleních, která omezují plýtvání
potravinami a snižují riziko rozlití a
kontaminace.



The Edinburgh Natural 
Skincare Company ltd.
https://www.edinburghskincare.com
The Edinburgh Natural Skincare Company přijede do Prahy
se svou nejnovější řadou tuhých veganských 100%
přírodních parfémů v revolučních ekologicky rozložitelných
sulapacových obalech. Parfémová řada obsahuje 4 vůně:
Luxury No. 1, Golden Rosewood, Symmetry a Bergamot
Botanica.

Veganský trh ve Velké Británií je obrovský a tyto parfémy
jsou tam velmi populární, o čemž svědčí vysoké množství
prodejů všech čtyřech variant. Parfémy obsahují pouze
přírodní ingredience, nebyly testovány na zvířatech a jsou
vhodné i do zavazadla na palubu letadla.

Zakladatelé společnosti Edinburgh Skincare začali s výrobou
svých 100% přírodních produktů ve vlastní kuchyni v East
Lothian ve Skotsku. Mimo veganské tuhé parfémy vyrábí
také mýdla, tělová másla, balzámy na rty, tělové peelingy a
nejrůznější péči o pleť, vlasy a ruce. Veškerá kosmetika je
bez konzervačních látek, přidaných barviv nebo parfémů.



Venia Cosmetics
https://www.veniacosmetic.com

Venia Cosmetics vyrábí komplexní přírodní péči o pleť pro
ženy i muže z 24-karátového zlata. Výzkum prokázal, že 24-
karátové zlato intenzivněji rozjasňuje pokožku a aktivuje její
bazální buňky. Tím se snižuje pružnost pokožky, což má za
následek redukci vrásek a jemných linií, stejně jako odstranění
zarudnutí pokožky a dalších nedokonalostí. Přispívá tak k
omlazení pleti a to bez negativních vedlejších účinků.

Většina výrobků pro osobní péči, které najdeme v
maloobchodech, obsahují směsici chemických látek, které
mohou mít na pleť negativní vliv. Jedná se například o barviva,
konzervační látky a syntetické vůně. Tyto látky mohou pokožku
vysušovat a způsobovat alergické reakce, zejména u jedinců,
kteří jsou více citliví. Produkty Venia pro péči o pleť z 24-
karátového zlata jsou ale přírodní. Vysoce kvalifikovaní
profesionálové ve Venia Cosmetics vyvinuli řadu přírodních
produktů pro zdravou pleť složených z přírodních olejů, rostlin
a ovoce, které vyživují a zvlhčují pokožku.

Produkty Venia Cosmetics jsou vhodné jak pro běžnou domácí
péči, tak pro hotelové spa, pánská holičství či salóny krásy.



Nursem
https://www.nursem.co.uk/
Posledních 11 let Antonia pracovala jako sestra na pediatrii. V
důsledku neustálého mytí rukou, potřebného kvůli dezinfekci, se
často vracela domů s bolavýma, popraskanýma a krvácejícíma
rukama. Antonia se tak se svým manželem Jonnym rozhodla
vyvinout krém na ruce, který by byl účinný přírodní, bez
škodlivých chemikálií a který by sestry mohly opakovaně
používat během rušné směny. Během posledních 7 let
spolupracovali se skupinou britských sester, laboratoří a
Newcastle Science City na vytvoření řady přirozeně ochranných
přípravků pro péči o pleť pro všechny namáhané ruce.

Zatímco se značka zrodila s cílem pomoci těm nejvíce
namáhaným rukám zdravotních sester a porodních asistentek,
složení Nursem je skvělé pro zklidnění, hydrataci a ochranu
veškeré suché a bolestivé pokožky. Krém Nursem je vhodný pro
kohokoli od maminek přes zahradníky, kadeřníky, mechaniky
nebo květináře až po tesaře.

Každý produkt Nursem prochází klinickým testováním
bezpečnosti a přísnými uživatelskými testy, aby se zajistilo, že
naše složení je vhodné pro normální až citlivou a podrážděnou
pokožku.



Yage
https://www.yageorganics.cz

YAGE Organics přináší smyslnou eko luxusní péči s výrazně
vysokým podílem bioaktivních látek z výjimečných a vzácných
botanických extraktů, které jsou schváleny společností Cosmos.

Značka YAGE je charakteristická vysokou koncentrací účinných
látek, inspirovaná propracovaným korejským systémem péče o
pleť, využívá účinků aromaterapie a holistického přístupu k tělu a
duši. Obaly jsou pouze ze speciálního skla s UV ochranou a
vratnou recyklací.

Produkty YAGE jsou veganské (až na několik produktů) a nejsou
testovány na zvířatech, suroviny jsou získávány od prověřených
dodavatelů po celém světě s ohledem na udržitelnost životního
prostředí a zdrojů. V recepturách se uplatňují důmyslné
kombinace vitamínů, proteinů, fosfolipidů, ceramidů, peptidů,
vzácných olejů, minerálů a rostlinných výtažků, a především
bioaktivních látek tak, aby pleť získala optimální zdraví a vitalitu.

Kosmetika YAGE nabízí celou škálu pleťové péče, produkty pro
péči o tělo a v neposlední řadě jsou zde aromaterapeutické
produkty.

Mezi produkty YAGE nenajdete tradiční krém, protože ten si u nás
můžete připravit přímo na míru pro svůj typ pleti. Tento nový
individuální přístup nabízí neomezené množství kombinací.



Albiva
https://www.albiva.com

ALBIVA je veganská, cruelty-free a genderově neutrální značka péče o
pleť a wellness produktů, která byla uvedena na trh v lednu 2019.

ALBIVA využívá regenerační sílu přírody pomocí pokročilých
technologií, jako je gemmoterapie. Pokročilá větev fytoterapie, která
izoluje účinné látky od embryonálních tkání rostlin – což je část, která
obsahuje jejich nejúčinnější léčivé látky. Botanické výtažky
zapouzdřené do liposomů, bio-fermentace, bio-enzymatické
zpracování, zpracování za studena, to jsou jen některé příklady
technologických postupů značky využívající vědy k dodání produktů,
které jdou daleko pod povrch pokožky.

Každý produkt má vysoké koncentrace aktivních složek, takže může
nabídnout maximální účinnost. Složení produktů jsou bohatá na živiny
a neobsahují syntetické sloučeniny a plniva, ani vodu. Namísto toho
se botanické extrakty míchají v malinové vodě bohaté na
antioxidanty.

ALBIVA, vedená vědou a sledující viditelné výsledky, vytváří pokročilé
produkty, které přispívají k celkovému zdraví organismu, využívají
vysoce kvalitní přírodní a organické složky z udržitelných zdrojů.

Ekologicky šetrné obaly a udržitelné zdroje přírodních a organických
složek prokazují závazek značky k postupům šetrným k životnímu
prostředí, stejně jako charitativní rozměr značky (£ 1 z prodeje každého
produktu jde na charitu).



Salt of the Earth
https://crystalspring.co.uk

Tradice značky Salt of the Earth sahá do roku 1993. V roce 2005
rodinný tým Sally a jejího syna Thomase začal s výrobou
přírodních deodorantů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a
přesto účinné. Ačkoliv začínali s jedním deodorantem – Crystal
Classic, v průběhů let vyvinuli širokou škálu přírodních
deodorantů, které dokonale odráží jejich vizi i vášeň pro přírodní
produkty péče o pleť.

Nabídka zahrnuje deodorantové spreje, kuličkové deodoranty i
jejich malé cestovní verze, které jsou k dispozici v několika vůních
a jsou vhodné pro ženy, muže i děti. V současné době
spolupracuje značka Salt of Earth v Británii například s Waitrose,
Ocado, Boots či Holland & Barrett, jakož i s maloobchodníky
napříč Evropou.

Společnost se neustále snaží nabízet svým zákazníkům produkty
nejvyšší kvality, které poskytují dlouhodobou ochranu před
potem a zápachem. Samotné deodoranty jsou 100% přírodní,
jejich obal je recyklovatelný a firma se obecně snaží snižovat
použité množství plastů. Produkty nejsou testovány na zvířatech a
společnost klade důraz zejména na jejich efektivitu a etickou
stránku.



Tešíme se na setkání!


