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Wykorzystanie wiskozy z certyfikowanych 
źródeł chroni drzewa w krytycznie 

zagrożonych lasach.

Wszyscy możemy wpłynąć na przyszłość naszej planety, sięgając po ekologiczne 
tekstylia, produkowane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Nośmy nasze 

ubrania dłużej, dbajmy o nie i starajmy się poddawać je właściwie recyklingowi, aby 
uzyskać maksymalny efekt!

Rolnictwo ekologiczne sprzyja 
bioróżnorodności, eliminując stosowanie 
toksycznych pestycydów i chroniąc w ten 

sposób dziką faunę i florę.

Rolnictwo ekologiczne zużywa mniej wody, 
gdyż bawełna częściej podlewana jest wodą 

deszczową, a wody powierzchniowe i gruntowe 
nie są zanieczyszczane toksycznymi 

chemikaliami i nawozami azotowymi.

Firma Mantis World od 2005 roku wykorzystuje ekologiczną bawełnę, a do 2021 roku 
całą naszą kolekcję będziemy produkować z bardziej ekologicznych materiałów.

W całym łańcuchu dostaw nie są stosowane 
szkodliwe chemikalia, co przekłada się na 

bardziej przyjazne i mniej drażniące dla skóry 
procesy i produkty.

Poliester z recyklingu wytwarzany jest z 
butelek PET, a dzięki ponownemu 

wykorzystaniu plastik nie trafia na wysypiska 
odpadów ani do oceanów.

Ekologiczna bawełna jest uprawiana 
naturalnie bez nasion modyfikowanych 

genetycznie, sztucznych nawozów i 
chemicznych pestycydów.

Rolnictwo ekologiczne może nawet odwrócić 
zmianę klimatu przez zatrzymanie węgla w 

glebie. Unika też stosowania nawozów i 
pestycydów wytwarzanych głównie z paliw 

kopalnych, używanych w rolnictwie 
konwencjonalnym.

Robotnicy i rolnicy uzyskują godziwe zarobki, 
pracując w bezpiecznych warunkach i 
inwestując w przyszłość swoich rodzin.

Rolnictwo ekologiczne ułatwia utrzymanie 
„żywej” gleby wyższej jakości, która jest 

bardziej odporna na skrajne zjawiska 
pogodowe, takie jak powodzie i susze.
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The M191 & M192 Tipped Polos: Gładka mikropika z 
ekologicznej bawełny z guzikami kokosowymi.

The M136 “One” Breton top: Krój unisex z miękkiej 
ekologicznej dzianiny interlokowej. Dostępne także dla 

dzieci i niemowląt.
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Organic. Recycled. 
Made to last.

Prezentujemy kolekcję w pigułce Baby Rocks: 
100% ekologiczna bawełna dżinsowa, możliwość 

dodania własnego motywu dekoracyjnego.
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M194 - The Sweatshirt: Jednostronny material french terry 
produkowany odpowiedzialnie z ekologicznej bawełny i 

poliestru z poddanych recyklingowi butelek plastikowych.
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