
Prezentace značek a produktů



Kdo jsme
▪ Jsme společnost, která se specializuje na

prodej a distribuci netoxické, přírodní
ekodrogerie a kosmetiky, především v ČR a SR

▪ 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

▪ V současnosti v ČR jedna z nejoblíbenějších
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

v roce 2000 s cílem
▪ snížit množství toxických chemikálií, které se

nacházejí v našich domácnostech
▪ snížit na naprosté minimum množství toxických látek

opouštějících naše domácnosti
▪ 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 zákazníkům stále větší výběr
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





Pitch Deck Tagline

www.mamabamboo.eu

Prémiové zdravé a udržitelné
pleny a ubrousky z přírodního

bambusového vlákna bez chemie



O nás
V rámci naší značky Mama
Bamboo, usilujeme o tu nejvyšší
kvalitu, šetrnost k životnímu
prostředí. Naše produkty jsou
šetrné k životnímu prostředí,
kvalitní a bezpečné pro Vás i Vaše
dítě.

Volbou produktů naší přírodní značky Mama Bamboo, poskytnete Vašemu
miminku zdravější a šetrnější start do jeho života. Na oplátku Vám nabízíme náš
svět plný zdravých a šetrných produktů, k Vám a Vašemu miminku, ale i naší
planetě.

Zůstaneme i nadále věrni těmto principů, ve všem, co děláme. Od prověřování
kvality našich produktů, po zařizování dopravy, cenění našich produktů, volením
barev na obal, ale i rozhodnutím netisknout informační a slevové letáky.

www.mamabamboo.eu



Ekologická
jednorázová varianta
Mama Bambo je tu proto, abychom rodičúm
nabídli řešení na problém s používáním kvalitních
jednorázových plenek tak, aby dramaticky
minimalizovali dopad na zdraví a životní prostředí
▪ Ročně jsou v Evropě vyhozeny biliony (!) jednorázových plenek a

ubrousků
▪ Většina obsahu běžných plenek, se skládá z jednorázových

plastů, skládajících se z polyesteru, polypropylenu, tereftalátů
a chemických látek.

▪ Mnoho rodičů se snaží najít více ekologické varianty, ale 78% z
nich by i přesto nepřešlo k látkovým plenám, neboť se nechtějí
vzdát jednoduchosti, zdravotních výhod a pohodlí
jednorázových plen

▪ Polovina z těch rodičů, kteří se k pratelným látkovým plenám
rozhodli přejít, nadále občas využívá jednorázové pleny - přes
noc, na dovolené, výletech apod.

▪ Některé tzv. ekologické plenky přináší reálně tak málo v oblasti
ekologie, že to mnoho rodičů odradí a váhají, zda má smysl eko
pleny vůbec používat. Nebo naopak ekologické výhody nejsou
vyváženy dostatečnou kvalitou.

▪ Jedinou možností jsou pleny prémiové kvality, zdravotně zcela
nezávadné a přitom v maximální míře rozložitelné

▪ Navrhli jsme proto řešení ekologických jednorázových plen a
ubrousků Mama Bamboo/Bamaboo.

www.mamabamboo.eu



Výrobky Mama Bamboo

▪ Bambus roste velmi rychle bez použití
hnojiv nebo pesticidů nebo
zavlažování. V jarní sezóně byl
zaznamenán růst až 4 metry za pouhé
3 týdny. To nám poskytuje udržitelnou
plodinu s nízkým ekologickým
dopadem jako skvělou alternativu k
polyesterům, bavlně, plastům atd.

▪ Kromě toho používáme 100%
kompostovatelný materiál na
rostlinné bázi pro vložku plen a na
obaly plen

▪ K balení našich ubrousků používáme
recyklovaný PET

▪ Naše plenky neobsahují chlor ani
alkohol a naše ubrousky jsou z 99%
vody a rostlinné formulace

24

▪ Naše produkty jsou
hypoalergenní a
vhodné i pro
mimořádně citlivou
dětskou pokožku.

▪ Všechny naše
produkty jsou
přirozeně
antibakteriální.

▪ Používáme Moso
bambus (Listoklasec
jedlý), ze kterého
vytváříme 100%
biodegradovatelný
materiál z
bambusových
vláken pro naše
vlhčené ubrousky a
plenky.▪ Bambus je skvělý v odvádění tepla, je

prodyšný a má velké absorbční
schopnosti. Všechny tyto vlastnosti
pomáhají předcházet vyrážce a
opruzeninám

▪ Bambusové vlákno je neuvěřitelně
jemné ke pokožce kojenců a výrobky
Mama Bamboo neobsahují žádné
dráždivé látky ani parfémy.

▪ Komfortní 3D přizpůsobení bylo
důkladně testováno a prokázalo se,m
že vykazuje velkou flexibilitu, aniž by
došlo k únikům.

To nej pro dítě To nej pro vás To nej pro planetu
Zemi

▪ Naše plenky mají vysokou absorpční
schopnost, díky pětivrstvému složení.
Naše jádro je vyrobeno z dřevěné
vlákniny bez obsahu chloru, vnitřní
papírová vložka s FCS certifikátem.

▪ Horní a spodní bambusová vrstva dodává
našim produktům velkou absorpční
schopnost a excelentní ochranu proti
protékání.

▪ Všechny plenky obsahují indikátor
vlhkosti, díky kterému víte vše potřebné
včas.

▪ Naše plenky i ubrousky jsou pevnější než
jiné eko pleny na trhu a to díky
unikátnímu složení z bambusových
vláken.

▪ Na rozdíl od většiny
jiných ekologických
značek jsou součástí
plen pružné zadní
panely a nohavičky,
které ulehčují práci
s plenou a přitom
zabraňují únikům.

www.mamabamboo.eu



Dosavadní ocenění
Jsme velmi hrdí na to, že jsme od některých prestižních porot získali následující
ocenění:

Dvakrát ‘Made for Mums’

Expertní panel Made for Mums
prohlásil, že naše pleny byly
nejlepší, jaké kdy otestovaly v
jednom z nejpřísněji
testovacích programů v oboru
- proběhlo více než 4000
hodin testování produktů.

Naše ubrousky získaly bronz s
poznámkou, že jsou vynikající,
svou práci odvedly skvěle, ale
bylo těžší je vyndavat z
balíčku. Od té doby jsme
upravili skládání do obalu a
doufáme, že brzy získáme
zlato.

Jsme hrdí na to, že
jsme jedinou značkou
ekologických plen,
která kdy získala
ocenění “Nejlepší
funknčost”
jednorázové plenky
od Mother&Baby

Naše plenky překonaly
všechny 3 řady
Pampers (Pure, Baby
Dry a Premium) a
všechny řady
privátních
supermarketových
značek.

Absolut Mama nás
vyhlásila v
kategorii Everyday
Essentials jako
nejlepší značku
plen a ubrousků.

Testeři vyzdvihli
měkkost a savost
jako top vlastnosti.

Best Nappy
Brand

Nejlepší ekologický
produkt a Nejlepší
nová ekologická
značka roku 2019
Dvojité ocenění od
Lux Life v soutěži
Parent & Baby
Awards 2019. Best
Eco Nappy Product
a Emerging Eco-
Baby Brand roku
2019 - Velká
Británie.

www.mamabamboo.eu



Udržitelnost
Ve společnosti Mama Bamboo jsme investovali prostředky a usilí do zajištění vysoké
úrovně ekologické udržitelnosti produktů:

Forest Management
Naše bambusové pleny jsou
certifikovány Forest Stewardship
Council (FSC) jako trvale udržitelné.

Biodegradabilita
Certifikace biodegradability od SGS
International

www.mamabamboo.eu
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úklid a praní bez nebezpečné chemie

Prací prostředky Greenscents byly vyhlášeny
nejkvalitnější a nejetičtější značkou prodávanou
v UK a Evropě organizací Ethical Consumer



From the big names to the eco alternatives, Joanna Long
looks at what’s in your detergent and how you can reduce
the environmental impact of your weekly wash.

Makingan ethical choicewhen it comesto laundry detergentandconditioner isno
straightforward matter.Detergentmanufacturers,campaignersand thegovernmenthave
beendrillingconsumersfor yearson theenvironmental advantagesofsettingtheir washing
machinesat 30°Ctouselessenergy.But theimpactsof thiseveryday householdproduct go
muchfurther. In thisguide wetakeyouthroughwhat̓sin yourdetergent, theplusesand
minusesof liquid overpowder,andwhethertomakeyourownorto godetergentfree.

Washingdetergent
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Laundry detergents
MARCH/APRIL 2017 ethicalconsumer.org
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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 Sodasan Wasch- 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

Lilly’s Eco Clean 13 Lilly’s Eco Clean Ltd

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 Skagen Holdings 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 Skagen Holdings 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 & Co KGaA

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 THE TABLES
Positive ratings (+ve):

• Company Ethos:

E = fullmark,

% = halfmark.

• Product Sustainability:
Maximum of five positive
marks.

[O] = organic [V] = vegan [Vg] = vegetarian [S] = EcoGuarantie label

See all the research behind these ratings together on www.ethicalconsumer.org. Free to subscribers.

USING THE TABLES
Ethiscore: the higher
the score, the better the
company across the criticism
categories.

= worst rating,

9 = middle rating,
empty = best rating

(no criticisms).



Greenscents - základní komunikace

úklid a praní bez nebezpečné chemie
• 100% přírodní
•až 80% bio
•zcela bez sulfátů
•Allergy UKcertifikace
•Cruelty Free
•bez živočišnýchsložek

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





Náhled letáku



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

▪ k dispozici varianty bez fluoru/fluoridu
▪ vyrobeno v Itálii
▪ univerzální: pro dospělé i děti
▪ velmi profesionální balení s potenciálem
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
▪ +420 605 001133
▪ dosek@terrapin.cz

▪ www.terrapin.cz




