Mezi 8 až 10 milióny tun plastového odpadu zaplavuje ročně světová moře. Půjde-li to tak dál, tak by mohlo být již
dlouho před rokem 2050 ve vodě víc kusů plastových odpadů než ryb. Stromy mizí kvůli lesním požárům a mýcení.
Půda lesa potřebuje mnoho let, aby se po mýcení opět
kompletně zregenerovala. Při požáru, to může trvat dokonce desetiletí. Mnoho druhů zvířat je kvůli ilegálnímu lovu na
okraji vyhynutí, protože jejich kly, rohy, kůže, kosti, maso a
ostatní části těla jsou velmi žádané na černém trhu. Podle
výzkumníků UNO je vyhynutím ohroženo kolem 1 miliónu zvířecích a rostlinných druhů.

PRO VÁS. PRO NÁS.
PRO VŠECHNY.
Chceme, aby nás svět byl hezký i zítra. K tomuto účelu jsme
probudili k životu iniciativu „SANUSPLANET - – we ♥ nature“.
Pod touto značkou nabízíme produkty, které přispívají k
ochraně životního prostředí.
Koupí MY WATER BOTTLE říkáte „NE!“ k ještě většímu množství plastů a „ANO!“ k ochraně našeho životního prostředí!
Pokud byste se rozhodli k nákupu, říkáme ve jménu našeho
životního prostředí, srdečné we-♥-nature-poděkování!

To co děláme dnes,
rozhoduje o tom,
jak bude svět
vypadat zítra.
Marie von Ebner-Eschenbach

10 DŮVODŮ PRO MY WATER BOTTLE
1. Skleněná láhev pro opakované použití, vyrobená z
udržitelných materiálů, jako borosilikátové sklo a FSC®
bambus
2. Chráněná proti nárazu OEKO TEX® certifikovaným ochranným pouzdrem, skládajícím se ze 70% konopí a 30%
recyklovaného polyesteru
3. Jednou koupit, trvale používat a šetřit
4. Pohodlná k nošení, jednoduchá manipulace
5. Zabezpečená proti vytékání, pro suchý transport vody
6. Pro čisté životní prostředí, pro méně plastů
7. Vhodná do myčky nádobí (mimo uzávěru)
8. S integrovanou destičkou “E-SMOG-PROTECTED”
od memon® bionic instruments gmbh
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DNES VERSUS ZÍTRA

9. Použití bezplatné SANUSMAP-App,
včetně „Vyhledávače míst s pitnou
vodou“
10. Dejte o sobě vědět.
Chraňte planetu.
Změňte svět.
Pro další informace kontaktujte
vašeho doporučovatele:

3 Eura pro ochranu životního prostředí!

Iniciativa od:
SANUS LIFE INTERNATIONAL GmbH/Srl
Straße/via Luigi Negrelli 13/C • I-39100 Bozen/Bolzano
Telefon: +39 0471 979 998
E-Mail: info@sanuslife.com • www.sanuslife.com

sanusplanet.com

LÁHEV

PROJEKTY

MAP

MY WATER BOTTLE je 0,75l velká skleněná láhev pro opakované použití, chrá-

MY WATER BOTTLE je produkt z iniciativy SANUSPLANET.

S koupí MY WATER BOTTLE obdržíte přístup k
SANUSMAP-APP.

Při každé koupi této kvalitní skleněné láhve končí
automaticky tři (3) Eura v
SANUS-PLANET-POOL.

Zde se jedná o online mapovou službu, na které běží vícero filtrů - programovaných výslovně od
SANUSLIFE.

S tržbami podporujeme
vybrané ekologické organizace, které se zasazují
za faunu a flóru, kulturu,
zvyky, jakož i lidská práva.

Smyslem a účelem této Map je, že si můžete nechat ukázat veškerá
místa s pitnou vodou ve vašem okolí a plnit tak MY WATER BOTTLE
vždy čerstvou pitnou vodou.

„Sázet stromy. Čistit moře. Zachraňovat zvířata.“

•
•
•

něná proti nárazu OEKO-TEX® certifikovaným ochranným pouzdrem s pevnou
sponou k nošení. Uzávěr je vyroben z přírodního FSC® bambusu a má ještě
vloženou destičku „E-SMOG-PROTECTED“, která chrání vodu dodatečně proti
škodlivému záření.

TECHNICKÁ DATA:
Láhev
•
•
•
•

Jednostranné borosilikátové sklo
Obsah: 750ml
Velikost: cca 7 x 27,5 cm
Váha: cca 470 g

Uzávěr láhve
•
•
•

Uzávěr z vnějšku: FSC® bambus
Uzávěr zevnitř: nerezová ocel s minimálním
podílem plastu
„E-SMOG-PROTECTED“ destička by memon®

Tak zní naše deviza!

Balení láhve
•
•

cca 4mm silné ochranné pouzdro
70% konopí a 30% polyesteru, po ukončení
životnosti 100% recyklovatelný

přes funkci GPS sami zaznamenávat místa s pitnou vodou
psát komentáře k již zaznamenaným místům s pitnou vodou
poznat další fanoušky pitné vody a vyměňovat si vzájemně názory
Na sanusplanet.com najdete další informace k SANUSMAP-APP.

Eco-Friendly „Tube-Pack“ z lepenky
Velikost: cca 9,4 x 30,5 cm

Plášť láhve
•
•

A když se zaregistrujete jako FREE User, můžete se následujícím způsobem podílet aktivně na projektu a m.j.

Aktuální projekty:
Acción Ecológica, Plant-for-the-Planet, Project HIU

Jste podnikatelem, a chcete být objeven od zcela nové cílové skupiny?
Potom se staňte MAP Partner! Jedno, zda se chcete jenom prezentovat na mapě, nebo jako „prodejce“ dále prodávat produkty SANUSPLANET a/nebo se stát akceptačním místem pro SANUSCOIN.
To rozhodnete vy sám!

Ideální k plnění s ECAIA vodou!

Abyste zjistili víc, co se skrývá za ECAIA a jak
můžete sami vyrábět ECAIA vodu, navštivte
naši internetovou stránku: sanusproducts.com

Na sanuscompanies.com objevíte mnoho dalších výhod
a můžete se hned registrovat jako MAP Partner!

