Producție sustenabilă de textile.
Pur și simplu “Fair”.

Un somn liniștit
și odihnitor ...

Management
100% ecologic
Fără exploatarea
copiilor sau a adulților
prin muncă forțată

Cu 46% mai puține
emisii de gaze cu
efect de seră

Economii de până
la 91% la consumul
de apă

100% semințe Bio

... în lenjerie de pat SALESIANER
din bumbac Bio Fairtrade!
Bio

Fairtrade

✓ Plante naturale de bumbac,

✓ Prețuri corecte și stabile, garantate		

✓ Fără pesticide și îngrășăminte

✓ Dezvoltarea, instruirea și asigurarea calității

✓ Fără irigare artificială

✓ Fără exploatarea copiilor sau a adulților

fără modificări genetice
chimice

(utilizarea ploii musonice)

✓ Cules manual 		

(control detaliat al calității)

pentru micii fermieri
în locație

prin muncă forțată

✓ Îmbunătățirea situației de viață și de muncă a
familiilor

✓ Supervizare realizată de Fairtrade Labelling
Organizations International (FLO)

Bumbac Bio certificat
Bumbacul Bio Fairtrade este crescut de micii fermieri în
plantații agricole ecologice, în India, fără utilizarea de
semințe modificate genetic și de pesticide periculoase.
Faza de creștere a plantei este determinată de ploile
musonice cu precipitații naturale. Prin urmare, nu este
necesară irigarea artificială a plantelor de bumbac
organic.
Astfel, se economisesc resurse importante de apă
din regiune.
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Textilele furnizate de SALESIANER, din bumbac Bio
Fairtrade, reprezintă manifestarea responsabilității
continue pentru oameni și natură.
Datorită certificării Fairtrade multor fermieri
indieni și familiilor lor li se oferă șansa unei vieți
mai bune. Pentru că, pe de o parte, comerțul
echitabil asigură un venit stabil și mai ridicat,
iar pe de altă parte, formarea și asigurarea
strandardelor de calitate, conduce la o
îmbunătățire a calității vieții și a modului de
lucru al localnicilor.
Prosoape din bumbac
100% Bio Fairtrade

Mai mult decât “Fair”.

Sprijin pentru o scoală de fete din India și
colaborarea cu asociații agricole locale

Ca parte a unei călătorii către originea bumbacului Bio Fairtrade din India,
conducerea SALESIANER a constatat condiții precare de desfășurare a activităților
școlare și starea necorespunzătoare în care se află aici școala.
Prin urmare, școala Seva Ashram din Madingpadar, la care învață copiii fermierilor
Bio Fairtrade, va primi spijin pe termen îndelungat. Într-o primă etapă am finalizat
deja înlocuirea meselor și a scaunelor, precum și sistemul de apă potabilă.
Există, de asemenea, o bună colaborare cu asociațiile agricole locale, care testează
o varietate de semințe organice de bumbac, pentru rezistență la secetă sau la
inundații. Cele mai potrivite semințe sunt date fermierilor Bio Fairtrade, astfel
încât să li se poată garanta recolte cât mai bogate, iar calitatea ridicată a
bumbacului să asigure un venit cât mai bun.

Doriți să oferiți și oaspeților
dumneavoastră ceva deosebit?
Suntem bucuroși să vă oferim
consultanță!

office@salesianer.ro
office@kromatic.ro

SALESIANER MIETTEX SRL
+40 31 105 1000

KROMATIC MIETTEX SRL
+40 368 006 001
salesianer.ro

Tipărit pe hârtie reciclată 100%.

