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Tisková zpráva:  Společnost PROBIO přichází s ekologickou drogerií YELLOW&BLUE od brněnské 
firmy TIERRA VERDE 
 
Staré Město pod Sněžníkem, 1. září 2017 – Společnost PROBIO, největší tuzemský výrobce 

biopotravin, zařazuje od září do své nabídky řadu výrobků ekologické drogerie YELLOW&BLUE 

firmy TIERRA VERDE.  

Cílem spolupráce je rozšířit dostupnost výrobků a jejich zviditelnění na českém trhu. „Využijeme naší 
distribuční sítě, takže zákaznici produkty najdou v běžných obchodech zdravé výživy a prodejnách 
biopotravin v co nejširším sortimentu,“ vysvětluje Barbora Hernychová z marketingového oddělení 
společnosti PROBIO.  
 
„Filozofie i ekologická podstata výroby produktů TIERRA VERDE je nám velmi blízká a logicky nabídku 
našich biopotravin doplňuje“, říká Barbora Hernychová. Kompletní řada prostředků na praní, mytí 
nádobí a péči o domácnost je českého původu. Jejich hlavní součástí jsou mýdlové ořechy, které jsou 
následně upravovány do podoby mycích a pracích gelů. Výrobky neobsahují produkty z ropy, optické 
zjasňovače, enzymy ani syntetické parfémy. „Mimo rozšíření sortimentu je našim cílem také 
poskytnout prodejnám intenzivní spolupráci při vzdělávání jejich personálu,“ doplňuje Nataša 
Foltánová, zakladatelka firmy TIERRA VERDE. 
 
Prodejci mohou na vyžádání využít i tzv. bezobalový prodej a nabídnout svým zákazníkům 
ekologickou drogerii ze stáčecího stojanu bez zbytečného plastového obalu. „Bezobalový prodej je 
stále populárnější. Naše biopotraviny již bezobalově v mnoha prodejnách nabízíme a těší nás, že 
vyjdeme vstříc i zájemcům o bezobalový prodej ekologické drogerie,“ dodává Barbora Hernychová.  
 
Brněnská TIERRA VERDE byla založena v roce 2008 a je československou společností. Filozofií firmy je 
snižování celkové ekologické zátěže, a to nejen nabídkou výrobků šetrných k planetě, ale i snižováním 
a eliminací plastových obalů, recyklací odpadního obalového materiálu a co nejširší nabídkou výrobků 
nahrazujících výrobky na jedno použití.   
Více informací na www.tierraverde.cz 
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