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Veríme v liečivú silu prírody a schopnosť človeka 
vedome formovať svoj život v súlade s ňou.

Prinášame Vám produkty, ktoré môžu napomôcť k 
vnútornému pokoju, telesnému zdraviu, harmonickému 

životnému priestoru a trvalej udržateľnosti života 
na Zemi. Naše produkty navrhujeme a vyrábame v 

spolupráci s priateľmi (umelci, remeselníci, bylinkári) 
alebo ich dovážame z dôveryhodných zdrojov. 

Spoločným menovateľom je kvalita a férový obchod.

Vnímame tiež naliehavosť znižovania produkcie 
odpadu na Zemi. Preto ponúkame produkty, ktoré 

nahrádzajú jednorázové plasty a sú vyrobené z 
kompostovateľných materiálov. Používame obaly a 
etikety z recyklovaných materiálov, prípadne také, 

ktoré sa dajú znovu používať a recyklovať. Dbáme aj 
na sociálny, lokálny a ekologický rozmer výroby.

Využívame poznatky a skúsenosti z oblasti posvätnej 
geometrie, permakultúry, ekológie, zdravého 

bývania, feng shui, prírodnej medicíny, aromaterapie, 
transpersonálnej psychológie a šamanizmu.

Lucia a Tomáš

“Naším zámerom je
prinášať do života harmóniu, 

s rešpektom k Zemi 
a všetkým jej obyvateľom.”

Sme vďační, že Vám môžeme byť nápomocní, 
že môžeme byť v službe.

www.harmonizuj.sk

...slovo na úvod

Radi rozšírime portfólio našich produktov a poradenstvo 
s ním spojené v synergii s Vami. S vďačnosťou prijmeme 
akékoľvek Vaše návrhy, nápady, pripomienky. Chceme 
zdôrazniť, že všetko, čo ponúkame, sú len pomôcky – 
uvedomujeme si, že nič nie je zázračné samo o sebe. 
Dôležitá je vedomá každodenná práca na sebe i na všetkých 
našich vzťahoch, ako aj jasný zámer tvoriť harmonický život.



  Nálepky s motívmi ručne maľovaných mandál
  od slovenských a českých autoriek.

Mandaly sú bránami do priestoru za bežnou 
realitou. Pomáhajú nám zastaviť sa na chvíľu 

v uponáhľanom svete. Svojou rytmikou 
a zároveň cyklickým kruhovým tvarom 

harmonizujú mozgové hemisféry a 
odomykajú náš vrodený potenciál. 
Sprevádzajú nás do pokojného 
zvnútornenia, v ktorom sa spájame 
s našou intuíciou.

Živicová Mandalana vynikne na mobile 
či peňaženke, veľká nálepka s priemerom 
13,5 cm na bielom podklade napríklad 
na notebooku, nábytku, na chladničke 

alebo všade tam, kde môže potešiť oči 
a rozjasniť priestor. Priehľadná verzia sa 

hodí na okno izby, kancelárie aj auta.

Každá mandala má svoje meno, ktoré mu 
dala autorka počas tvorby s určitým zámerom. 

Pri výbere môže teda napomôcť nielen vizuálna 
podoba, ale aj názov.

Nálepka s priemerom 13,5 cm je vyhotovená v dvoch 
verziách, na bielej alebo priehľadnej fólii. Živicová nálepka 

(4,5 cm) je vyhotovená na bielej fólii, zaliata polyesterovou živicou. 
Obaly sú vyrobené z recyklovaných a recyklovateľných materiálov.

Prívesky  Mandalana 
nájdete v sekcii 
ŠPERKY

MANDALANA

ORIGINÁLNE
DREVENÉ 
STOJANY

vyrábame ručne 
z kvalitného 

dreva z červeného 
smreka. Umožňujú 

estetické a efektívne 
uloženie nálepiek. 

K dispozícii sú 
stojany na 12 typov 

živicových nálepiek s 
priemerom 4,5 cm a 

jednoduchý stojan na 
cca 20 ks nálepiek s 
priemerom13,5 cm. 

Radi vám ich 
zapožičiame, 
prípadne ich 

prispôsobíme 
potrebám a dizajnu 

Vašej predajne 
a vyrobíme na mieru.  

MANDALANA



KVET ŽIVOTA

KVET ŽIVOTA je prastarý symbol 
posvätnej geometrie, 

matrica prirodzeného poriadku a 
harmónie. Vyobrazenia kvetu 

života boli nájdené na stenách 
chrámov v mnohých kultúrach a 

náboženstvách. Reprezentuje 
základný vzor, podľa ktorého 
sa delia bunky, usporadúva 
šesťuholníková štruktúra 
vody, včely takto tvoria 
plásty... Ak ho na niečo 
namaľujeme či nalepíme, 
sprostredkujeme objektu 
informácie vedúce k 
prirodzenej harmónii. 
Efektívne prispieva najmä k 

vyladeniu štruktúry vody, čo 
napomáha odbúraniu toxínov 

a návratu k jej prirodzenému 
stavu. To isté platí aj pre vodu 

v nás. Podobne pôsobí aj jeho 
jednoduchšia forma v tvare Semena 

života alebo Svargy.
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MAGNETKY 
A ODZNAKY  

so symbolom 
Kvetu života

v ponuke 
s priemerom 

4 a 6 cm.

NÁLEPKY 
Priehľadné, na 
bielom pozadí, 

živicové, so zlatou, 
dúhovou a glitrovou 
razbou. V ponuke s 
priemerom 3,14 cm, 
3,80 cm, 5 cm, 8 cm 
a 14 cm v rôznych 

variáciách symbolov 
Kvetu a Semena 

života.

PRÍVESKY 
v rôznych variáciách 

symbolov Kvetu a 
Semena života z 

bižutérneho kovu, vo 
veľkosti 2,5 cm až 3,5 cm.

NAŽEHĽOVAČKY
so symbolom 
Kvetu života 

s priemerom 4 cm 
v troch farebných 

variáciách.

Prívesky z polodrahokamov  
s gravírovaným symbolom Kvetu života

v tvare kvapky alebo kruhu.

V ponuke: 
kryštál, ruženín, ametyst, fluorit, 
tigrie oko, achát, čierny obsidián

KVET ŽIVOTA



ŠPERKY

MAKRAMÉ náhrdelníky s orgonitom 

ponúkame v niekoľkých verziách a farebných prevedeniach. Ich základ 
tvorí malá orgonitová gulička, ktorá obsahuje medené, mosadzné, 

ruženínové a turmalínové častice v jemnej prachovej forme. Tá je zaliata 
v živici spolu s 24 karátovým plátkovým zlatom. Cez orgonit presvitá 

zlatý symbol Kvetu života. Okolo je výplet vytvorený starobylou 
technikou makramé. Náhrdelník je vyrobený zo 100% bavlnenej thajskej 

priadze, ktorá je povoskovaná, vďaka čomu je šperk vodeodolný, 
tvarovo a farebne stály a nevyžaduje si žiadnu špeciálnu údržbu.

VYROBENÉ NA SLOVENSKU 

Väčšinu šperkov, ktoré ponúkame, 
navrhujú a vyrábajú naši blízki 
priatelia - umelci a remeselníci na 
Slovensku. Sú originálne, vyrábané 
pre nás na mieru a nenájdete ich v 
ponuke iných spoločností. 

Výnimku tvoria šperky z ušľachtilej 
ocele v precíznom prevedení, ktoré 
dovážame od rôznych výrobcov zo 
zahraničia. Pri nich dbáme na kvalitu 
a serióznosť výroby. 

V našej ponuke nájdete hlavne 
prívesky s motívmi mandál, a šperky 
s harmonizujúcimi symbolmi Kvetu, 
Semena a Stromu života vo forme 
príveskov, náušníc, náramkov a 
prsteňov. 

Vzhľadom na to, že šperky z našej 
dielne slúžia aj ako energetické 
harmonizéry, je dobré z času na čas 
ich vyčistiť pod studenou tečúcou 
vodou a nechať pár dní „oddýchnuť“, 
prípadne im dopriať pohladenie 
slnečných lúčov.

ORGONITOVÉ 
PRÍVESKY 

obsahujú medené a mosadzné 
špony, prachovú meď a 
medenú špirála, ktoré sú spolu 
s drťou a prachom z ruženínu 
zaliate v živici. V závislosti 
od typu prívesku obsahujú 
aj ďalšie polodrahokamy. 
Ponúkame ich v rôznych 
variáciách, so symbolmi Kvetu 
a Stromu života.

MANDALANA PRÍVESKY 
ponúkame v dvoch verziách – s nerezovým alebo orgonitovým lôžkom. 

Všetky vyobrazené motívy pochádzajú z ručne maľovaných mandál 
slovenských a českých autoriek.

ŠPERKY 
Z UŠĽACHTILEJ 
OCELE
Náušnice, náramky, 
prívesky a prstene s 
precíznym dizajnom 
Kvetu, Semena 
alebo Stromu 
života nekorodujú 
a nespôsobujú pri 
dlhodobom nosení 
alergické reakcie.

ŠPERKY



VYDYMOVANIE 
JE PRADÁVNA TRADÍCIA, 

ktorá sa vyvinula v úžasné umenie. 
Používalo sa už v starom Egypte, Arábii, 

Indii, Japonsku, Južnej i Severnej 
Amerike, v Afrike a v celej Európe nielen 

na rituálne a náboženské účely, ale aj 
v každodennom živote. Neexistovala 

snáď žiadna významná kultúra, ktorá by 
vydymovanie aktívne nepoužívala.

Na vydymovanie sa používajú rôzne živice, 
vonné byliny a vzácne dreviny. Voňavý dym slúži 

na energetické čistenie priestorov, upokojenie, 
osvieženie, uvoľnenie pri strese a úzkosti, na 

povzbudenie, pri meditácii, na liečenie.

V našej ponuke nájdete vydymovadlá z bylín 
a stromov z celého sveta, ktoré boli a sú u 

prírodných národov a v pôvodných kultúrach 
považované za posvätné. Sušené zväzky, ako 

napríklad šalvia biela či cédrovec, stačí zapáliť 
na jednom konci a tlejúcou rastlinou vydymiť 

priestor. Vydymovacie zmesi a živice sypeme na 
rozpálené uhlíky, kamene alebo 
okraj platne šporáka na drevo.

Viac info o vydymovaní 
a vydymovadlách nájdete 

na našich stránkach.

PALO SANTO
Drevo zo stromu Bursera 
graveolens pochádza zo Str. a 
Južnej Ameriky. V preklade zo 
španielčiny znamená posvätné 
drevo, volajú ho aj „Santal 
Ameriky“. Botanicky patrí do 
rovnakej rodiny ako kadidlo 
a myrha. Má sladkú, živicovo 
- drevitú vôňu. Je vhodné na 
obradné i bežné každodenné 
čistenie priestoru.
V ponuke kusové aj drvené.

CÉDROVEC
Calocedrus decurrens - strom 
podobný našej tuji. Prirodzene 
rastie na americkom 
juhozápade, po tisícročia 
sa jeho vetvičky používajú 
na vydymovanie, napr. pri 
obradoch potnej chyže. Má 
korenistú vôňu a pôsobí 
uzemňujúco.
V ponuke 20g a 50g zväzok. 

ŠALVIA BIELA
Salvia apiana - je jednou 

z najposvätnejších rastlín 
severoamerických indiánov. 

Pochádza z púštnych oblastí 
Severnej Ameriky a Mexika. Jej 
dym má očistné a dezinfekčné 

účinky a používa sa aj na 
odpudzovanie hmyzu. Priaznivo 
pôsobí pri chorobách dýchacích 
ciest, odvar z nej sa používa pri 
zápaloch kože a liečbe odrenín.

V ponuke 30g a 80g zväzok aj  
20g balenie voľných lístkov.

SATYA NAG CHAMPA
vonné tyčinky

Ručne šúľané vonné tyčinky zo 
100 % prírodného materiálu 

zmesi kvetín, rôznych korení a 
živíc. Bez chemických prísad a 

umelých aróm.  
V ponuke 10g aj 15 g balenie. 

KOPÁL BIELY
je živica zo stromu Protium 

copal, ktorý rastie v tropických 
pralesoch Mexika, Strednej 

a Južnej Ameriky. Má 
mimoriadne silné čistiace 

účinky. Pri spaľovaní vydáva 
zamatovo balzamickú vôňu s 

drevitými tónmi.
V ponuke 25g balenie.

VYDYMOVADLÁ

OSTATNÉ 
V ponuke máme aj ďalšie 
vzácne živice a byliny - myrha, 
olibanum, jantár, damara,   
santalové drevo, sandarak... 
A pomôcky ako samozápalné 
uhlíky, kadidelnice, stojany a 
vejáre z pierok.

VYDYMOVADLÁ



AROMATERAPIA

100% ČISTOTA PRODUKTOV 
Esenciálne oleje Naturally thinking používajú terapeuti a výrobcovia prírodnej kozmetiky po celom svete. 

Táto anglická firma vyrástla od roku 2000 z rodinnej farmy na kvalitnú značku prírodných surovín a produktov.

Okrem vlastnej farmy spolupracuje s farmármi z rôznych krajín a od základu dbá na kvalitu svojich výrobkov. 
Preto ponúka iba 100% prírodné esenciálne oleje, mnohé z nich aj s certifikátom organickej (bio) kvality.

AROMATERAPIA 

ESENCIÁLNE OLEJE 
Aromaterapia je jedna z metód prírodnej 
medicíny, ktorá aplikáciou silíc rastlín 
pomáha harmonizovať a liečiť telo aj 
myseľ. 

Esenciálne oleje sú vonné látky, ktoré sa 
nachádzajú v rôznych častiach rastliny a 
určujú jej charakteristickú vôňu. Získavajú 
sa zvyčajne parnou destiláciou.

KVETOVÉ VODY 
Kvetové vody našej ponuky sú vyrobené 
ako vedľajší produkt parnej destilácie 
esenciálnych olejov. Následne sú ošetrené 
UV svetlom, čím sa z nich odstraňujú 
potenciálne baktérie. Sú to 100% prírodné 
produkty vyrobené bez použitia chemikálií 
a konzervantov.

ZÁKLADOVÉ OLEJE 
sú vyrobené šetrnou metódou extrakcie 
za studena, ktorá udržuje integritu 
pôvodného obsahu mastných kyselín v 
oleji. 
Vďaka zachovaniu výživných látok sú 
oleje vhodné na kozmetické účely a sú 
výborné na miešanie s esenciálnymi 
olejmi pre použitie pri masážach či dennej 
starostlivosti o pokožku. 

Viac o využití základových a esenciálnych 
olejov, ako aj o ich účinkoch nájdete na 
našich stránkach.

Na terapeutické účely je vhodné používať iba éterické oleje so 100% prírodným 
zložením. Esenciálne oleje sú také silné, že sa používajú po kvapkách. Inhalujú sa 
pomocou aromalampy alebo difúzera alebo sa pridávajú do kúpeľov. Riedené v tzv. 
základových olejoch sú vhodné na masáže, zábaly a obklady. Niektoré sú vhodné aj na 
vnútorné použitie. To však odporúčame konzultovať so skúseným aromaterapeutom.

V tejto kategórií nájdete všetko, čo je potrebné na domácu aromaterapiu - široký 
výber 100% esenciálnych a základových olejov z celého sveta v terapeutickej kvalite 
a dostupných cenách. 



DOPLNKY  
PRE DOMÁCU AROMATERAPIU

 

Liečivé vône sa z esenciálnych olejov najlepšie uvoľňujú do 
priestoru zahriatím. Teplota však nesmie presiahnuť 60°C, 

inak dochádza k poškodeniu cenných látok v olejoch. 
 

Preto Vám ponúkame aromalampy a difúzery, 
ktorých použitie zaručuje plné zachovanie 

kvality esenciálnych olejov.

AROMATERAPIA

DIFÚZER
Vďaka svojim malým rozmerom a USB adaptéru je 
rovnako dobre využiteľný v domácnosti, kancelárii i 
v aute. Pomáha udržiavať čerstvý a čistý vzduch a je 
vhodný ako šetrný rozprašovač esenciálnych olejov 
do priestoru. Funguje na báze ultrazvuku a oleje 
nezahrieva. Esenciálne oleje totiž strácajú svoju 
aromaterapeutickú kvalitu pri viac ako 60 °C. Je tichý 
a po štyroch hodinách sa automaticky vypne, čím 
zaručuje bezpečnú prevádzku. Poskytuje možnosť 
jemného podsvietenia modrým svetlom. Ponúkame 
ho v tmavej a svetlej farbe imitácie dreva.  

PRÍVESKY 
NA VONNÉ OLEJE
sú originálnou formou osobného difúzera. V ich 
vnútri sú vymeniteľné podušky, na ktoré je možné 
nakvapkať esenciálny olej. Prívesky sú vyrobené z 
antialergickej ušľachtilej ocele. 

Nosením na tele dochádza k prirodzenému 
zahrievaniu kovu, čím sa napomáha uvoľneniu vône z 
esenciálneho oleja. Je možné využiť ich aj v aute ako 
osviežovač vzduchu zavesením na spätné zrkadlo. 

Dodávame ich v rôznych vzoroch, s piatimi 
náhradnými poduškami.

Materiál: ABS plast
Produkcia pary: 30ml/h
Príkon: DC 5V/330ma
Výkon: 1.65W

Frekvencia: 0.142MHZ
Hmotnosť: 232g
Veľkosť: 110x110x85mm
Objem: 300 ml

AROMALAMPA 
Originálne aromalampy pre nás na mieru ručne vyrábajú slovenskí 
remeselníci. Okrem pôsobivého dizajnu dbáme aj na funkčnosť lampy. 
Miska na vodu, do ktorej sa pridáva pár kvapiek oleja, je dostatočne 
hlboká a v ideálnej vzdialenosti od plameňa sviečky tak, aby sa oleje 
nezahrievali nad teplotu 60°C. Miska je odnímateľná a je teda možné 
ju položiť aj na radiátor alebo iné teleso so sálavým teplom, ktorého 
povrch však nesmie byť príliš horúci.

SVIEČKY A KAHANCE Z VČELIEHO VOSKU 
Kvalitné, ručne šúľané sviečky z včelieho vosku od slovenských včiel z 
produkcie OZ Alter Nativa Brdárka ponúkame v niekoľkých veľkostiach. 
Sú ekologické a príjemne voňajú. Ponúkame ich aj vo forme čajových 
sviečok – kahančekov, bez hliníkového obalu. Ručne vyrobený obal 
z pálenej hliny je možné opakovane používať. Dodávame aj hotové 
náplne bez obalu.

AROMATERAPIA



EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO, PRIAMY OBCHOD A FÉROVÁ ODMENA
Tieto výrobky pochádzajú výlučne z malej lokálnej produkcie. Sú čistým prírodným produktom a artiklom 

priameho a férového obchodu, pretože sa pestujú v obmedzenom množstve tradičným spôsobom, 
podávaným medzi domorodými obyvateľmi z generácie na generáciu. Dôležitú úlohu pre nás hrá vedomie, 
že ekologická výroba wayusy pomáha miestnym komunitám a rodinným farmám zaistiť trvalo udržateľný 

zdroj príjmov a takisto nezastupiteľná úloha, ktorú pestovanie wayusy zohráva 
v opätovnom zalesňovaní a udržaní prirodzenej biodiverzity amazonského pralesa.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Použitie a účinky:
 » podpora imunity, dodanie 

energie pri únave 
 » respiračné ochorenia
 » herpes, infekčná mononukleóza
 » ošetrenie všetkých povrchových 

rán (od drobných až po hlbšie 
rezné rany) a hemoroidov, hojenie 
kože, áft, vredov
 » detoxikácia čriev a hnačkové 

ochorenia, zápaly tráviaceho traktu
 » podpora činnosti sleziny, 

pankreasu a štítnej žľazy
 » zlepšenie kvality kostí a kĺbov
 » parodontóza, krvácanie ďasien, 

zvýšená kazivosť zubov
 » doplnok protinádorovej liečby

DRAČIA KRV 30ml
Neriedená miazga amazonského stromu 
Croton lechleri, pre svoju krvavo červenú 
farbu a konzistenciu zvaná “Dračia krv”, je 
v krajinách Južnej Ameriky veľmi cenená 
a obľúbená. Bol preukázaný celý rad jej 
farmakologických účinkov, okrem iného: 
antialergický, antibakteriálny, antioxidačný, 
antiseptický, protizápalový, afrodiziakálny 
a protistresový.

Je určená na vnútorné aj vonkajšie užívanie. 
Výborne sa osvedčuje pri hojení rán, tkanív 
a kože, áft, vredov a zápalov, najmä v 
ústnej dutine, v hltane a hrtane. Podporuje 
regeneráciu a obranyschopnosť organizmu 
a veľmi priaznivo pôsobí pri respiračných, 
chrípkových a horúčkových ochoreniach.

WAYUSA 100 - 150 - 200g 
Cesmína guayusa je ekvádorskou variantou 
Yerby maté, ale chuťou je veľmi odlišná. 
Bez ohľadu na spôsob spracovania aj 
prípravy postráda akúkoľvek horkosť. 

Povzbudzujúci účinok Wayusy je v 
porovnaní s kávou alebo čajom postupný, 
pokojný a dlhšie trvajúci. Po vypití bežných 
stimulantov veľa ľudí pozoruje tras a v 
prípade kávy tiež pálenie záhy alebo ťažobu 
v žalúdku. Wayusa, najmä vďaka obsahu 
L-theanínu, tieto vedľajšie účinky nemá. 

Okrem toho je zásaditá, veľmi ohľaduplná 
k obličkám a odvodňuje výrazne menej ako 
káva. Jej listy obsahujú kofeín, teobromín, 
L-thianin, široké spektrum aminokyselín, 
antioxidantov a ďalšie telu prospešné látky.

Pestuje sa bez použitia umelých hnojív a 
v podstatne menších objemoch než Yerba 
maté, čaj alebo káva.

V ponuke máme fermentovanú aj 
nefermentovanú Wayusu vo forme 
drvených alebo mletých listov.

BIO KAKAO 100g
BIO Kakao vysokej kvality rastie v 
ideálnych podmienkach na okraji 
amazonského pralesa. Pochádza z malých 
rodinných fariem pôvodných indiánov 
Kičua z ekvádorskej provincie Napo. Za 
túto maximálne ekologickú produkciu 
dostávajú férovú odmenu. 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY



PALMOVÝ RIAD 
je jednoduchým, štýlovým a 
prírodným riešením stolovania na 
každú príležitosť. Je maximálne 
šetrný k životnému prostrediu 
a neobsahuje nijaké chemikálie, 
impregnáciu ani náter. Je 
certifikovaný ako biologicky 
rozložiteľný a kompostovateľný 
s dobou prirodzeného rozkladu 
do dvoch mesiacov. 

BAMBUSOVÉ POHÁRE 
sú ekologické, znovupoužiteľné poháre 

vyrobené z bambusových vlákien 
a kukuričného škrobu bez GMO. Sú 

uzatvárateľné, ľahké, odolné a štýlové. Pri 
šetrnom používaní vydržia roky. 

Keď doslúžia, v komposte sa 
úplne rozložia do dvoch rokov, 

bez poškodzovania 
životného  prostredia. 

Ponúkame ich 
v širokom výbere 
farieb a motívov.

PREČO CESTA ZERO WASTE? 
Slovensko vyprodukovalo v roku 2014 až 1,8 milióna ton komunálneho odpadu, čo 

predstavuje 339 kg na obyvateľa za rok. Triedime a recyklujeme iba 11% odpadu, čím sa 
zaraďujeme na posledné priečky v EÚ. Najviac odpadu tvoria jednorázové obaly. V mnohých 

prípadoch skončia na skládkach, pričom niektoré sa budú rozkladať aj viac ako 500 rokov. 
Znečisťujú vodu, pôdu, vzduch. Vieme ich pritom nahradiť ekologickejšími alternatívami.

Bambusové zubné kefky CURANATURA 
spĺňajú všetky štandardy pre zdravú a vyhovujúcu zubnú 
kefku, sú vyrobené bez ftalátov a BPA. Kefka je osadená 

mäkkými jemnými štetinkami, ktoré sú šetrné k Vašim zubom 
aj ďasnám.

Kefky CURANATURA sú 100% biologicky rozložiteľné, 
balené sú v recyklovanom papieri. 

Rúčka je vyrobená z tepelne upraveného bambusu, 
ktorý je pestovaný bez pesticídov a zbieraný 

s ohľadom na dlhodobo udržateľnú produkciu.

V ponuke veľkosti pre deti aj dospelých.

Prečo bavlna?
Bavlna bez prímesí sa 

v komposte rozloží cca 
do piatich mesiacov. 
Bežnej jednorázovej 

taške to trvá minimálne 
25 rokov. Biobavlna 
má navyše znateľne 

nižšiu ekologickú 
stopu pri výrobe. 

Ponuku bavlnených 
tašiek budeme naďalej 
rozširovať. Pribudnú aj 

ľanové vrecká na chlieb 
a sieťové vrecká na 

ovocie a zeleninu.

TAŠKA Z BIOBAVLNY
s motívom Kvetu života 
Ponúkame vám kvalitnú a pevnú 

nákupnú tašku. Vďaka jej veľkosti sa vám 
do nej zmestí všetko, čo potrebujete. A 
aby vám z tašky nič nevypadlo, v hornej 
časti je zatváranie s drevenou olivkou.

FAREBNÉ BAVLNENÉ TAŠKY 
s motívom Stromu života 

sa zmestia do každej kabelky. Môžete ich mať vždy po ruke, 
čím obmedzíte používanie jednorázových tašiek. Ponúkame 
ich v červenej, béžovej a modrej farbe. Na potlač tašky sme 

vybrali firmu, ktorá pri výrobe používa farbivá, ktoré sú 
bezpečné pre spotrebiteľov i životné prostredie.

ZERO WASTE -  BEZ ODPADU



Harmonizuj s.r.o.
Zaježová 134 

962 63 Pliešovce

+421 908 169 029

harmonizuj@harmonizuj.sk

“Staraj sa o Zem 
najlepšie, ako vieš. 

Nedostal si ju 
od rodičov, 

požičiavaš si ju 
od svoj ich detí .” 

(Indiánske príslovie)

www.harmonizuj.sk
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