GRØNN FRISØR – rene og rettferdige håndklær
Med våre biodynamiske, fairtrade-merkede og klimanøytrale frisørhåndklær har
GlobalFairTrade tatt initiativet til en sertifisert produksjon av frotterhåndklær i
samarbeid med organisasjonen SEKEM i Egypt.
Det gir håndklærne en ekstra dimensjon: Stolthet, verdighet og mening, – både for
bruker og produsent. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Norad.

Frisørhåndklær: Sorte, merket Grønn
frisør. Håndklærne er i luksuskvalitet
(40x90cm).
Pris per håndkle: 120 kr
10 - 49 håndklær: 100 kr per stk
50 - 99 håndklær: 80 kr per stk
100 eller flere: 70 kr per stk
Bestill her:
randi@globalfairtrade.com
tlf: +47 93419980
Prisene inkl alle sertifiseringer, eks frakt
og mva.

Biodynamisk bomull: er
den fineste og mest langfibrede form for økologisk
bomull i verden og finnes kun ved Nilen. Bøndene vi samarbeider med dyrker bomullen sin uten bruk av giftstoffer, sprøytemidler eller kjemikalier. Det samme gjelder
veien fra bomullsplanten, via veving, sying og farging - helt frem til det ferdige
frisørhåndkle. Våre håndklær er produsert etter verdens strengeste
sertifiseringsordninger fra frø til tekstil.
Fair Trade: Prinsippet krever at alle personer i hvert ledd av
produksjonen får rettferdig betaling. Sertifiseringen
garanterer at håndklærne fremstilles uten
barnearbeid, at bøndene som dyrker bomullen
har en regulert arbeidstid og at barna deres
har tilgang til utdannelse og helsestell.
SEKEM som vi samarbeider med, innehar
den strengeste sertifisering for
fairtrade produksjon i verden.

Bomullsproduksjon: Vanlig bomullsdyrking er noe av det mest forurensende jordbruket på vår klode. Nær 25 prosent av alle gifter, kjemikalier og innsektsmidler som
brukes til dyrking på jorden, benyttes på de tradisjonelle bomullsplantasjene. Flere
millioner voksne og skolebarn får kroniske helseproblemer av disse giftstoffene årlig,
og forurensning av drikkevann og ødeleggelse av dyrkbar jord er kjente
konsekvenser av giftbruken.
Les mer om Sekem Scandinavia – clean cotton
www.sekemscandinavia.com
Se en film om SEKEM.com her
Ditt bidrag: Ved å velge økologisk, klimanøytralt
og fairtrade-sertifiserte frisørhåndklær, har du
handlet bevisst for å bidra til vårt felles ansvar
for å ivareta planeten vår og dens arbeidere
– også i fremtiden.

Gratulerer med ditt valg!!

Bestill håndklærne hos: www.globalfairtrade.com
info@globalfairtrade.com eller tlf 926 29 500

Følg Sekem Scandinavia på facebook

