
Prezentace značek a produktů



Kdo jsme
▪ Jsme společnost, která se specializuje na

prodej a distribuci netoxické, přírodní
ekodrogerie a kosmetiky, předevšímv Č R a S R

▪ Jsme zavedeným dodavatelem největších
českých prodejců přírodní kosmetiky a
drogerie již několik let

▪ Jsme distributorem několika velmi zajímavých
značek, které mají potenciál oslovit mnohem
širší cílovou skupinu než dostupné „eko“
značky na našem trhu





Faith in Nature
▪ Faith in Nature je jednou z nejstarších a

nejoblíbenějších značek přírodní a bio
kosmetiky v Anglii, je populární i v dalších
zemích Evropy

▪ VsoučasnostivČRjednaznejoblíbenějších
přírodních značek v péči o tělo a vlasy (platí pro
šampony, mycí gely, tuhá mýdla)

▪ Vznikla před 45-ti lety a dodnes se výhradně
vyrábí v Anglii s důrazem na využívání místních
surovin

▪ Značka je držitelem řady certifikátů kvality
surovin a desítek ocenění vč.
mnohonásobného udělení značky Best Buy



Faith in Nature
▪ Primární benefity pro zákazníky:

▪ 99% přírodní složení
▪ 100% přírodní vůně
▪ 100% recyklované obaly
▪ tuhá mýdla Zero Waste (mýdlo +

recyklovaný papír)
▪ certifikace Vegan a Leaping Bunny HCS
▪ velmi agtraktivní nový design
▪ vyvinuto a vyrobeno v Angli
▪ vysoká kvalita díky 45 letům zkušeností

výroby a vývoje
▪ certifikovaný výrobní proces, pečlivě

vybrané suroviny
▪ vysoce šetrné základní čistící látky

derivované výhradně z rostlinných olejů





Tuhá mýdla - Zero Waste obaly





PŘÍRODNÍ



BIO



UDRŽITELNÁ



▪ Certifikace BIO
▪ Zcela bez ropných produktů
▪ 100% Vegan
▪ Leaping Bunny HCS certifikace
▪ Udržitelná
▪ Vyráběna elektřinou z vlastní fotovoltaiky
▪ 100% recyklované materiály na obaly
▪ 100% vyráběna v Itálii
▪ 50 let tradice



Dostupné řady
▪ BIO růžová řada (Rosa Mosqueta)

▪ pleťová řada, včetně micelární vody, pleťových mask čistících balzámů atd.
▪ dostupné

▪ BIO Arganová řada
▪ péče o tělo a pleť
▪ včetně micelární vody

▪ dostupnost únor/březen 2020
▪ BIO Aloe Vera řada

▪ péče o tělo a vlasy
▪ včetně imtimního mycího gelu, deodorantu a intimních ubrousky

▪ dostupnost únor/březen 2020
▪ BIO Babyřada

▪ péče dětské tělo a maminku
▪ dostupnost únor/březen 2020



Ukázka produktů

Aloe řada

Baby řada



Ukázka produktů

Rosa řada

Argan řada







Ecozone
▪ Ecozone Limited je britská společnost, která byla založena

vroce2000scílem
▪ snížit množství toxických chemikálií, které se

nacházejí v našich domácnostech
▪ snížit na naprosté minimummnožství toxických látek

opouštějících našedomácnosti
▪ snížit emise CO2 domácnosti

▪ Nabízíme neobvykle širokou řadu téměř 50 úspěšných
produktů.

▪ Po mnoha letech působení na trhu se společnost Ecozone i
nadále rozvíjí a nabízí zákazníkůmstálevětšívýběr
produktů.

▪ Ecozone.cz – PRVNÍ EKODROGERIE BEZ KOMPROMISŮ



Výhody produktů Ecozone
▪ Základní benefity:

▪ testovaná skvělá funkčnost
▪ průměrně 99,5% surovin přírodního

původu
▪ 0% palmového oleje
▪ 100% biodegradabilní
▪ vhodné pro domáci biologické čističky
▪ zajímavě široký sortiment ekodrogerie
▪ certifikace netestování na zvířatech
▪ certifikace Vegan







Cheeky Panda - revoluční papírové výrobky
▪ Jednu věcsiujasněme hned na začátek:

▪ Cheeky Panda bambus není ten
bambus, kterýmseživí roztomilé pandy!

▪ Cheeky Panda vyrábí kosmetické ubrousky,
toaletní papír, dětské ubrousky a další
výrobky z bambusového papíru, který je nejen
ekologický,aleizdravotně nezávadný a
samozřejmě plně biodegradabilní včetně
některých balení.



Cheeky Panda



Cheeky Panda - revoluční papírové výrobky
▪ Ultra udržitelný: Bambus je nejrychleji rostoucí rostlina na světě. Na rozdíl od

stromů, kterémohou růst až 20-30 let, bambusmůže být sklizen každý rok.
Používáním bambusového papíru zabraňujeme odlesňování krajiny, čímž, kromě
přirozeného snižování koncentrace CO2 zároveň chráníme schopnost přírody
zadržovat vodu

▪ Jemný ke kůži: Bambus je přirozeně hypoalergenní. Náš bambusový papír je
bez hnojiv, pesticidů, parfémů a B.P.A., snižuje riziko podráždění pro osoby s
citlivou pokožkou a sennou rýmou.

▪ Bez emisí a pomáhající: Náš bambusový papír má vyrovnanou uhlíkovou stopu
ve spolupráci s World Land Trust. Část příjmů navíc výrobce věnuje na ochranu
rostlin a živočichů v ohrožených deštných pralesech. Tím bojujeme proti dvěma
důležitým důvodům globální změny najednou – odlesňování a nadměrné
produkci CO2.



úklid a praní bez nebezpečné chemie

Prací prostředky Greenscents byly vyhlášeny
nejkvalitnější a nejetičtější značkou prodávanou
vUKaEvropěorganizacíEthicalConsumer



From the big names to the eco alternatives, Joanna Long
looks at whatʼsinyour detergent and how you can reduce
the environmental impact of your weekly wash.
Makinganethical choicewhen it comesto laundrydetergentandconditioner isno
straightforwardmatter.Detergentmanufacturers, campaignersand thegovernmenthave
beendrillingconsumersfor yearson theenvironmental advantagesof settingtheir washing
machinesat 30°C to use lessenergy. But the impactsof thiseveryday household product go
much further. In thisguide we take you throughwhat̓sin your detergent, the plusesand
minusesof liquidoverpowder,andwhether tomakeyourownor togodetergentfree.

Washingdetergent
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BRAND COMPANY GROUP
Greenscents [O,V] 16.5 9 E 2 Greenscents Ltd
Sodasan [O,V] 16 9 9 E 2 SodasanWasch-und Reinig.
Bio-D [V] 15.5 9 E 1 Bio-D Company
Faith in Nature [V] 15.5 9 E 1 Faith in Nature Limited
ECOS [V] 15 9 9 E 1 Earth Friendly Products
Ecozone [V] 14.5 9 E 1 Ecozone UK Ltd
Sonett [V,S] 13.5 9 9 E 1.5 Freie Stiftung Sonett
Ecoleaf [V] 13 9 9 E 1 Triangle Wholefoods Ltd
LillyʼsEcoClean 13 LillyʼsEcoCleanLtd
ATTITUDE [V] 12.5 9 9 9 9 E 0.5 Bio Spectra
Astonish [V] 12 E 1 Astonish Holdings Ltd
Method [V] 12 9 9 9 E 0.5 SkagenHoldings Ltd
Simply [V] 12 E 1 Enpac Ltd
Dri-Pak [V] 11.5 9 9 E 0.5 Dri-Pak Ltd
Ecover 11.5 9 9 9 E SkagenHoldings Ltd
ACDO [Vg] 10 1 Delta Pronatura
Dr.Beckmann 9 Delta Pronatura
Morning Fresh 8.5 9 9 9 9 9 PZ Cussons
Easy 8 Jeyes Holding
Shout 8 9 9 SC Johnson & Son Inc
Surcare 7.5 9 McBride Plc
Dylon White n Bright, Oxi 7 9 9 9 9 Henkel AG&CoKGaA
Dettol, Vanish, Woolite 5 9 9 9 9 Reckitt Benckiser
Ariel, Bold, Daz, Fairy,Lenor 4.5 9 9 9 Procter & Gamble Company
Persil, Surf, Comfort 3.5 9 9 9 9 9 Unilever
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USING THETABLES
Positive ratings(+ve):
•CompanyEthos:
E =fullmark,
% =halfmark.
•Product Sustainability:
Maximumoffivepositive
marks.

[O] =organic [V] =vegan [Vg] =vegetarian [S] =EcoGuarantie label
See all the researchbehindtheseratings together on www.ethicalconsumer.org. Free to subscribers.

USING THETABLES
Ethiscore: the higher
the score, the better the
companyacrossthecriticism
categories.

=worst rating,
9 =middlerating,
empty=best rating

(no criticisms).



Greenscents - základní komunikace

úklid a praní bez nebezpečné chemie
•100% přírodní
•až 80% bio
•zcela bez sulfátů
•Allergy UK certifikace
•Cruelty Free
•bez živočišných složek

o



Certifikace
▪ Celý sortiment Greenscents je certifikován BIO organizací The

Soil Association
▪ Celý sortiment je certifikován společností Cruelty Free

International
▪ Celý sortiment je akreditován společností Allergy UK
▪ Celý sortiment je certifikován Vegan Society (0% živočišných

složek)



Sortiment
▪ Prací gely

▪ 100% bez sulfátů jako SLS, SLES či podobných tenzidů
▪ Aviváže
▪ Prostředek na nádobí

▪ také bez SLS, SLES či podobných tenzidů
▪ WC čistič
▪ Univerzální antibakteriální úklidový sprej
▪ Čistící prostředek na podlahy
▪ Krémové leštidlo na dřevo a kůži
▪ Univerzální Castillské mýdlo





Náhledletáku



Péče o zuby
▪ Perlax zubní pasty

▪ italské přírodní zubní pasty a gely z 99%procent z přírodních surovin
▪ profesionální kvalita v přírodní podobě
▪ zcela bez nežádoucích látek, bez sladidel, bez parabenů, bez SLS, SLES, PEG...
▪ aktivní látky přírodního původu, např.:

▪ extrakt z lišejníku islandského
▪ xylitol
▪ extrakt z propolisu
▪ šalvěj lékařská

▪ kdispozicivariantybezfluoru/fluoridu
▪ vyrobeno v Itálii
▪ univerzální: pro dospělé i děti
▪ velmi profesionální balení spotenciálem

oslovit i konzervativní zákazníky





BugSoother
▪ Jeden z nejprodávanějších přírodních repelentů v ČR
▪ Velmi dobrá cena vzhledem ke kvalitě a typu produktu
▪ Velmi účínný, 100% přírodní repelent, který se proslavil v USA i v

Anglii tím, že skvěle funguje a přitom krásně voní.
▪ Funguje skvěle (vyzkoušeno mnoha tisíci zákazníky v ČR) nejen

na komáry, ovády apod., ale odpuzuje i mouchy, vosy a včely
▪ Testy výrobce a zákazníků ukazují na účinnost i na klíšťata
▪ Nezanechává mastnou pleť, je příjemný, stačí velmi jemně

nastříkat na pleť
▪ Sprejový repelent samozřejmě neobsahuje DEET, dle agentury

EPA jej ze považovat za zcela bezpečný a netoxický



Bug Soother



Prémiové dámské vložky opravdu ze
100% BIO bavlny





Sortiment
▪ Vivicot 100% BIO vložky denní s křidélky tenké
14ks▪ Vivicot 100% BIO vložky noční s křidélky tenké
10ks▪ Vivicot 100% BIO vložky slipové
20▪ Vivicot 100% BIO vložky slipové 30ks + 5
zdarma



Kontakty
▪ TerraPIN s.r.o.

▪ Havlíčkova 275
▪ Roudnice n.L., 413 01
▪ IČ: 01676032
▪ DIČ: CZ01676032
▪ 7575783001/5500

▪ Kontaktní osoba:
▪ Jaroslav Došek – ředitel a jednatel
▪ +420605001133
▪ dosek@terrapin.cz

▪ www.terrapin.cz




