ADEVĂRUL TRIST DESPRE STICLELE DIN PLASTIC
Sticlele din plastic sunt focare de degradare
a mediului înconjurător și sunt periculoase
pentru animale. Plasticului îi trebuie sute
de ani să se autodegradeze, fiind periculos
chiar și în forma microparticulelor pentru
ființele vii. Cantități uriașe de sticle din platic
au ajuns în oceane, unde amenință viața
marină. Din apele oceanelor, prin lanțul
alimentar, sticlele din plastic sub forma

Pământul se poate înconjura de
26 ori cu sticlele din plastic vândute
într-un singur an!

microelementelor toxice, se reîntorc în corpul
uman. 150,000,000,000 (milliarde!) de litri
de apă îmbuteliată în plastic sunt consumați
anual în întreaga lume, și cantitatea crește
an de an. Peste 70% din cantitatea de sticle
din plastic vândute, nu e niciodată reciclată,
ajungând în gropi de deșeuri sau în oceane.
Unei sticle de plastic îi trebuie mai mult de
700 ani să se degradeze în mod natural.

1.

150 miliarde de litri de apă îmbuteliată în sticle de plastic se consumă anual.

2.

Vânzările de butelii din plastic sunt în creștere an de an.

3.

70-90% din sticlele de plastic nu sunt niciodată reciclate.

4.

Sticlele din plastic nereciclate ajung în oceane și în gropi de gunoi.

5.

Sticla din plastic se descompune natural în peste 700 ani.

FII SCHIMBAREA
1

Primele sticle 100% Eco din lume.
Prin folosirea sticlelor THANK
YOU luați parte activ la mișcarea
mondială care și-a propus să fie
redusă cantitatea de deșeuri din
plastic de pe planetă. MULȚUMIM!

2

3

1

CAPAC DIN LEMN
Exteriorul e fabricat din lemn de fag, cu
certificare FSC, iar interiorul filetabil e
produs din biomasă de lemn

2

FLACON DIN STICLĂ
fabricat din 40% sticlă reciclată și 60%
cuarț din nisip

3

PROTECȚIE DIN PLUTĂ
fabricată din granulele de cojilor de la
arborele de plută

4

INELE DIN CAUCIUC
fabricate din cauciuc natural

4
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0.7 l
Pentru cei mai însetați
E sticla potrivită pentru cei cărora le place să bea multă apă. Dintre toate
sticlele integral naturale disponibile, aceasta e cea mai mare, și totuși
intra ușor în rucsac sau în geantă. E perfectă de luat la orice activitate
sportivă, în drumeții, la discuții și seminarii lungi, sau pentru oricine
este mereu însetat. Știința spune ca un corp va funcționa optim atunci
când se beau zilnic 3 litri de apă, dar atunci când suntem mai activi și se
pierde mai mult lichid, cantitatea de apă trebuie să fie chiar mai mare.
“Pentru mine, ca iubitor al naturii această sticlă 100% Eco e o
alegere de urmat. Mulțumesc!”

0 % PLASTIC
100% MATERII PRIME NATURALE

Denumire
Sticlă THANK YOU 700ml
ART.NR.

PREȚ

1220

165 Ron

0.5 l
Potrivită oricui
De mărimea cea mai cunoscută, e perfectă atât de purtat în geantă,
cât și de pus pe birou. Prin design-ul ei, e deja calificată ca un
accesoriu fashion. Experții în sănătate spun că pentru a ne păstra
hidratarea celulară, e nevoie să bem zilnic 4 sticle ( 2 litri) de apă. Și
mai mult, ne putem chiar mândri că folosim prima sticlă din lume
100% naturală.
“Cu așa o sticlă frumoasă, acum chiar îmi place să beau apă.
Mulțumesc.”

100% O ALEGERE CE RESPECTĂ
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Denumire
Sticlă THANK YOU 500ml
ART.NR.

PREȚ

1210

149 Ron

0.3 l
Pentru iubitorii de cafea
și de ceai
Această sticlă se poate folosi și pentru lichidele fierbinți deoarece
rezistă până la 100°C. Dacă sunteți o persoană care nu poate trăi
fără băutura preferată, că e ceai, sau că e cafea, această sticlă vă
este destinată. O puteți folosi chiar și pentru supele favorite. Veți
aprecia să o aveți atât acasă, cât și la lucru. Protecția din plută e
un izolator excelent și va păstra băutura caldă mai mult timp.
“Acum pot avea cafeaua favorită oriunde merg, chiar și în
vârf de munte. Mulțumesc.”

100% DEGRADABILĂ
DE LA DOP PÂNĂ LA FUND.

Denumire
Sticlă THANK YOU termorezistentă 300ml
ART.NR.

PREȚ

1200

159 Ron

0.3 l
UN ÎNCEPUT BUN
Bebelașii nu sunt exceptați și au propria Eco-sticlă de calitate
superioară! Acum e posibil ca în locul gustului de plastic, bebelașul
să simtă gustul materialelor naturale. Această sticlă e cea mai
bună alegere pentru părinții conștienți și preocupați de mediul
înconjurator, părinți care doresc să transmită mai departe copiilor
lor aceste valori. Pentru că sticla are avantajul că poate fi sterilizată
prin fierbere la100°C, e asigurată și igiena perfectă pentru copil.
“E important ca bebelașul meu să crească înconjurat de
materiale naturale. Mulțumesc!”

E REZISTENTĂ ȘI UȘOR
DE CURĂȚAT.

Denumire
Sticlă THANK YOU Baby 300ml
ART.NR.

PREȚ

1230

169 Ron

GATA CU
STICLELE DIN PLASTIC
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Vânzarea sticlelor din plastic e deja interzisă în unele
locuri din lume ( orașul San Francisco, Parcul Național al
Marelui Canion, localitatea Concord din Massachusetts,
localitatea Bundanoon din Australia, Universitatea din
Seattle, etc).
Sperăm e că tot mai multe locuri le vor urma
exemplul.

