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Do voňavého sekáča NOSENE 
môžeš aj ty priniesť oblečenie. 
Starým pokladom v podobe 
100% bavlneným košeliam, 
rifliam či oblekom vdychujeme 
druhý život tým, že šikovné 
ruky našich krajčírok ich 
prešijú na nový kúsok. Šaty, 
košele, sukne, obleky, 
batôžteky vyzerajú ako nové. 

Spravila sa ti na tvojej ponožke 
malá dierka? Skús sa spýtať 
mamky, ocka, či by ti nevedeli 
pomôcť ju zašiť, aby si ju 
mohol/a nosiť ďalej. Naučíš sa 
novej zručnosti a tvoja 
staro-nová ponožka bude rada, 
že ti môže slúžiť naďalej. 

Ak sú tvoje poličky preplnené 
hračkami, knihami a ty si sa s 
nimi už dlho nehral, môžeš ich 
posunúť kamošovi. Buď mu ich 
môžeš darovať alebo vymeniť. 
Knihu, ktorú si už prečítal, 
môžeš požičať kamarátovi a 
on ti požičia niečo, čo si ešte 
nečítal ty. 

Niektoré čistiace prostriedky 
nie sú šetrné k nášmu 
životnému prostrediu. Preto 
skús pohľadať značky, ktoré sa 
kamošia s našou planétou a 
prírodou. 100% prírodné 
Chistee nás presvedčilo, že sa 
to dá a takýchto skvelých 
značiek je oveľa viac. Taktiež 
bezobalové čistiace prostried-
ky.

Prírodná kozmetika je kapitola 
sama o sebe. My v NOSENE 
máme viac takýchto značiek, 
ktoré vyrábajú svoje produkty s 
láskou. S láskou k nám i k 
prírode. Najlepšia kombinácia 
je to vtedy, keď svoje produkty 
majú v papierových alebo 
sklenených obaloch, aj keď 
vieme, že nie vždy je to ľahké 
alebo možné. 
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Plasty sa v prírode rozkladajú 
100 až 1000 rokov. Ich výroba 
znečisťuje vzduch, pôdu i 
vodu. Je veľa možností ako 
vieš plasty obmedziť alebo 
nahradiť. Ak nie, treba ich 
vyhodiť do žltého koša, aby sa 
mohli recyklovať. 

Papier vieme recyklovať 5 až 8 
krát a každá tona recyklo-
vaného papiera ušetrí približne 
17 stromov. Ak chceš aj ty 
takto zachrániť pár stromov, 
mal by si sa naučiť, čo do 
modrého kontajnera na papier 
patrí a čo nie. Knihy, mastný 
papier, povoskovaný papier, 
termopapier alebo vreckovky 
tam určite nevyhadzuj.  

Komunálny alebo aj zmesový 
odpad, ktorý nám vznikne po 
ostatnom vytriedení odpadu. 
Tento odpad sa už nedá ďalej 
recyklovať a patrí do čierneho 
kontajnera. Patrí do neho 
biologický odpad z kuchyne, 
mastné obaly z olejov či 
pokladničné bloky z obchodov. 
To je jeden z dôvodov, prečo 
niektoré podniky prechádzajú 
už na elektoronické bloky. 

Sklenený odpad tvorí 10% 
nášho celkového odpadu. Sklo 
sa dá znovu zrecyklovať alebo 
používať, keďže má vynikajúce 
schopnosti a dá sa dobre 
očistiť a neznehodnotí sa tak 
rýchlo ako napríklad plast. 
Sklenený odpad patrí do 
zeleného kontajnera, ale 
značná časť z neho je záloho-
vaná. To znamená, že sa dá 
vrátiť v obchodoch.

BIO odpad tvorí 40-60% nášho 
celkového odpadu. Pokiaľ to je 
možné, bio odpad by sa nemal 
vyhadzovať do komunálneho 
odpadu, ale do kompostéra, 
kde sa následne rozloží. 
Okrem toho, že odľahčí náš 
odpad, slúži aj ako prírodné 
hnojivo. Skvalitní našu pôdu, 
rastlinky aj úrodu. 
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Určite aj ty rodičom pomáhaš s 
umývaním riadu. Špongiu ale 
môžeš vymeniť za ekologicke-
jší variant: lufu. Ak ste o tom 
ešte nepočuli, je to taký menší 
prírodný zázrak. Je čisto 
prírodná a vieš ju použiť nie 
len v kuchyni, ale i kúpeľni. Pri 
umývaní tela dobre prekrvuje 
tvoju pokožku. Zaujímavé je, 
že ju môžeš aj jesť. 

Ako dobre viete, NOSENE je 
second hand. Čiže ponúkame 
veci z druhej ruky. Robíme to 
inak ako iné módne značky: 
ponúkame nie „len“ oblečenie, 
ale aj dobrý pocit z pomoci 
našej planéte a tiež žienkam z 
O.Z. My Mamy. 

Ako často chodievate autom? 
Priznajte sa, koľko krát ste šli 
autom a nemuseli ste. Mestská 
hromadná doprava, vlaky, 
bicykle sú prostriedky, ktoré 
šetria nôžky a hlavne planétu. 
Na cestách týmito prostriedka-
mi môžeš zažiť veľa dobrod-
ružstiev, zahrať si hru, 
rozprávať sa so spolucestu-
júcimi a spať či oddychovať.

Dievčatá nám dajú za pravdu, 
že byť ženou prináša mnohé 
starosti i radosti. Jednou z 
nepríjemností je dierka na 
našich silonkách, pančuškách. 
Buďme k sebe úprimné, deje 
sa to častejšie, ako by sme 
chceli. Swedish stockings je 
jedinou značkou na svete, 
ktorá nylónové vlákna recyklu-
je. Ich výroba je šetrná k vode 
a pôde a silonky vydržia dlhšie.

Plastové slamky! Ak sa ich 
nevieš zriecť, máme pre teba 
skvelú správu. Existujú už aj 
nerezové, bambusové, 
sklenené, rovné i ohnuté A po 
jednom použití ich určite 
nemusíš vyhodiť. Jednorazové 
plastové slamky, príbory a 
vatové tyčinky by od roku 2021 
nemali byť v predaji, tak si 
rýchlo jedno zaobstaraj. 
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Priemerný Slovák použije 
ročne 466 plastových tašiek. 
Ak si zoberieš na nákup svoju 
vlastnú plátennú tašku, 
sieťovku alebo látkové vrecko 
na ovocie a zeleninu, pomôžeš 
k záchrane našej planéty aj ty. 
Navyše plátené tašky nájdeš v 
rôznych prevedeniach od 
výmyslu sveta.

Máte vo svojich hračkách, 
ovládačoch jednorazové 
baterky? Čo s nimi spravíte, 
keď sa vybijú? Ak sa nedajú 
znova dobiť, smetný kôš veru 
nie je miesto, kde by ste ich 
mali vyhodiť tento nebezpečný 
odpad. Treba ich odovzdať 
priamo v predajni so spotreb-
nou elektronikou, ktorá 
zabezpečí, aby sa batérie 
dostali do správny rúk. 

Každé ráno a večer si určite 
nezabudni umývať zuby. A 
taktiež nezabudni pri tejto 
činnosti vypnúť vodu. Bez 
vody neexistuje život a preto si 
ju musíme vážiť! Voda nie je 
samozrejmosťou; na Sloven-
sku je asi 16% obyvateľov, 
ktorí nemajú prístup k 
verejnému vodovodu.

Tak ako pri plastových 
fľašiach, slamkách a vrecúšk-
ach, vieš aj klasickú zubnú 
kefku vymeniť za ekologický 
variant. Budeš mať ďalší 
dôvod na úsmev a ten my radi 
vidíme. Ale aj značka 
klasických kefiek CURAPROX 
má skvelý projekt. Svoje kefky 
zbierajú, recyklujú a vyrábajú 
koše na triedenie odpadu.

Poznáš umelohmotné? Je to 
mladá slovenská značka, v 
ktorej pretvárajú umelohmotný 
odpad na užitočné veci. 
Vytvorili si vlastný stroj, ktorý 
pomelie vrchnáčiky od fliaš. 
Následne pomletú zmes 
nasypú do foriem a zahrejú na 
požadovanú teplotu a nový 
produkt je na svete bez 
zbytočného odpadu. 
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