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V celom dodavateľskom reťazci nepožívajú 
žiadne škodlivé chemikálie, čo je 

priaznivejšie a menej dráždivé pre našu 
pokožku.

Recyklovaný polyéster z PET fliaš sa využíva 
k opakovanému použitiu, čím sa predchádza, 

aby skončili na smetisku, alebo v oceáne. 

Použitie viskózy z certifikovaných 
zdrojov šetrý stromy v kriticky 

ohrozených lesoch.

Robotníci a farmári zarábajú slušne, pracujú 
pri bezpečných podmienkach a investujú do 

budúcnosti ich rodín. 

Organické poľnohospodárstvo podporuje 
vysoko kvalitnú "žijúcu" pôdu, ktorá je 
lepšie odolná extrémným podnebným 
podmienkam ako záplavy, alebo suché 

obdobia. 

Organická bavlna rastie prirodzene bez 
geneticky modifikovaných semien, umelých 

hnojív, či chcemických pesticídov. 

Každý z nás môže zmeniť budúcnosť našej planéty využívaním organickej, 
udržiteľnej a zodpovedne vyrobenej textílie. Nosme odevy dlhšie, 

starajme sa o ne a recyklujme ich poriadne, aby to malo maximálný náraz.

Organické poľnohospodárstvo podporuje 
biodiverzitu tým, že sa vyhýba použitiu 
jedovatách pesticídov, čím chráni život 

divokých zvierat a rastlín.

Organické poľnohospodárstvo využíva 
menej vody, kedže bavlna 

pravdepodobnejšie žije s daždovej vody, 
totiž voda neni kontaminovaná jedovatými 

chemikáliami a dusíkatými hnojivami.

Organické poľnohospodásrstvo naozaj môže 
zvrátiť zmenu prostredia zablokovaním uhlíku 
v pôde. Vyhýba sa aj hnojivám a pesticídom, 
ktoré sa výrazne spoliehajú na fosilné palivá, 

ktoré sa používajú v konvenčnom 
poľnohospodárstve. 

Spoločnosť Mantis World používa organickú bavlnu od roku 2005 
a do roka 2021 zmení celú kolekciu na udržiteľnejšiu látku.
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Organické. 
Recyklované. 
Trvalé.

Introducing the Baby Rocks capsule 
collection: 100% organic cotton denim 

and designed for decoration.
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The M191 & M192 Tipped Polokošeľa: Hladká organická 
bavlna mikro pique s kokosovými gombíkmi. 

M136 "One" Breton top: Unisex strih vyrobené z mäkkého 
organického úpletu. K dispozícií aj pre deti a bábätká.

M194 - Mikina: Úpletová French Terry, zodpovedne 
vyrobená z organickej bavlny a recyklovaného 

polyesteru z plastových fliaš.
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