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V celém dodavatelském řetězci se 
nepoužívají žádné škodlivé chemikálie, 
což je příznivější a méně dráždivé pro 

naši pokožku.

Recyklovaný polyester z PET lahví se 
využívá k opakovanému použití, čímž 
se předchází, aby skončil na skládce či 

v oceánu.

Použití viskózy z certifikovaných 
zdrojů šetří stromy v kriticky 

ohrožených lesech.

Dělníci a farmáři si vydělávají slušně, 
pracují v bezpečných podmínkách a 

investují do budoucnosti jejich rodin. 

Organické zemědělství podporuje 
vysoce kvalitní „žijící” půdu, která lépe 

odolává extrémním podnebním 
podmínkám jako jsou záplavy a 

období sucha.

Organická bavlna roste přirozeně bez 
geneticky modifikovaných semen, 

umělých hnojiv či chemických 
pesticidů.

Každý z nás může změnit budoucnost naší planety využíváním organických, 
udržitelných a zodpovědně vyrobených textilií. Nosme oděvy déle, pečlivě 

se o ně starejme a recyklujte je řádně, aby to mělo maximální dopad!

Organické zemědělství podporuje 
biodiverzitu tím, že se vyhýbá použití 

jedovatých pesticidů, čímž chrání 
život divokých zvířat a rostlin.

Organické zemědělství využívá méně 
vody, jelikož bavlna pravděpodobněji 
žije z dešťové vody, tudíž voda není 

kontaminována jedovatými 
chemikáliemi a dusíkatými hnojivy.

Organické zemědělství může opravdu 
zvrátit změnu prostředí zablokováním 

uhlíku v půdě. Vyhýbá se také 
hnojivům a pesticidům, které výrazně 

spoléhají na fosilní paliva, která se 
používají v konvenčním zemědělství.

Společnost Mantis World používá organickou bavlnu od roku 2005 
a do roku 2021 změní celou kolekci na udržitelnější vlákna.
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Organic. Recycled. 
Made to last.

Předvádíme kolekci oděvů Baby Rocks: 
denim ze 100% organické bavlny a 
navržen k dekorativnímu zdobení.
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The M191 & M192 Tipped Polos: Hladká organická 
bavlna micro pique s kokosovou masou.

The M136 “One” Breton top: Unisex z měkkého 
organického úpletu. Také k dispozici pro děti a 

miminka.

M194 - The Sweatshirt: Úpletovina French Terry, 
zodpovědně vyrobena z organické bavlny a 

polyesteru z plastových lahví.
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