
ORGANIC ESSENCE - OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Otázky ohledně balení 

Navrhli jste sami vaši eko tubu a eko nádobu? 

Ano, od koncepce po kompost. Na pláži v Kalifornii u města Crescent City moře vyplavilo 

mládě vorvaně. Vědci zjistili, že spolkl plastový materiál a následně zemřel hlady. V té 

době měly všechny produkty Organic Essence v podstatě zbytečné plastové balení. 

Společnost Organic Essence dospěla k názoru, že musí zavést zcela nový systém balení. 

Proto se rozhodla zavést papírovou eko nádobu a eko tubu, do nichž jsou baleny 

organické krémy a balzámy. Papírové etikety a lepidla (kasein) neobsahují žádné plastové 

materiály, a eko tuby a nádoby můžete proto bez obav vyhodit na svůj zahradní 

kompost, aniž byste nejprve museli etiketu odloupnout.  

Musí se s vaším balzámem na rty zacházet opatrně? 

Náš balzám má velmi odolné balení! Můžete si jej dát do kabelky nebo do kapsy a vzít si 

ho kamkoliv s sebou. Stejně jako u většiny balzámů na rty není dobré jej nechávat ve 

vyhřátém autě nebo na jakémkoliv jiném teplém místě. 

Jedná se o nový druh balení. Jak s ním mám zacházet? 

Jemně zmáčkněte spodek tuby. Tím balzám na rty vystrčíte zhruba o 1/8. Následně jej 

aplikujte na rty. Po skončení aplikace můžete balzám znovu zamáčknout pomocí prstu 

nebo rtu nebo jej můžete nechat vytažený a víčko nasadit zpět.  

Vaše balzámy na rty a nádoby mají průhledné vnější balení. Jedná se o plast? 

Ne, nebojte se, nepřešli jsme na špatnou stranu. Nejedná se o plast. Průhledné vnější 

balení je vyrobeno z kyseliny polymléčné (PLA), která má ASTM certifikaci a může být 

průmyslově rozložena po vystavení vysokým teplotám. Ve vaší zahradě se bude rozkládat 

dlouho, ale až se nakonec rozloží, tak ji zkonzumují půdní bakterie. Tento materiál by se 

neměl zaměňovat s biologicky odbouratelným plastem, který se rozpadne na malé 

kousky, ale nikdy zcela nezmizí. Zdráhavě jsme se rozhodli použít PLA, protože naše 

hotové výrobky potřebovaly mít dobrý ochranný obal, aby mohly jít na trh. Pracujeme na 

dalším nápadu pro balení, které by se snadněji a účinněji rozkládalo. Tento nový návrh 

představíme tento rok. 

Mohu si Organický bambucký krém brát s sebou na cesty? 

Ano. Ujistěte se však, že si před cestou uschováte vnitřní disk a vsuvku. Pro větší jistotu 

zabalte celou nádobu do plastové tašky a tu utěsněte.  

Když se nádoby dotknu vlhkýma rukama, je lepkavá – proč? 

Nádoba má na povrchu rozložitelnou glazuru, díky které dochází k rychlému rozkladu 

balení.  

 



Otázky ohledně BIO 

Proč máte na obalu symbol USDA? 

Organic Essence je držitelem certifikátu USDA Organic, který představuje nejvyšší 

dosažitelné osvědčení pro BIO látky, a který potvrzuje a garantuje, že se jedná o pravou 

BIO složku. V rámci Národního BIO programu (NOP – National Organics Program) musí 

Organic Essence dodržovat přísné BIO normy vztahující se na kvalitu potravin, díky 

čemuž přináší nejbezpečnější možné přípravky péče o tělo. Inspekce a oficiální schválení 

každého přípravku zákazníkům zaručují nejvyšší možnou kvalitu. Zprostředkovatel našeho 

USDA certifikátu je Global Culture z Crescent City v Kalifornii. 

Co vaše výrobky neobsahují? 

USDA Národní BIO program nedovoluje použití GMO (produktů vyráběných za využití 

genového inženýrství), SLS (laurethsulfátu sodného), SLES, parabenů, umělých barviv, 

umělých aromat nebo stopového množství toxinů, které by mohly škodit zdraví. Také 

omezujeme užití plastových obalů, protože výzkum ukázal, že mnoho plastových obalů do 

produktu uvolňuje ftaláty a při rozkládání kontaminuje spodní vodu a půdu. Ftaláty 

narušují hormonální funkce těla.  

Jsou vaše výrobky veganské? 

Celá naše řada Šlehaného tělového másla a Čirého organického bambuckého másla je 

veganská.  

Testujete na zvířatech? 

Neprovádíme žádné testy na zvířatech. 

Na BIO výrobcích je skvělé to, že vyžadují pouze tradiční přísady, nikoliv nové syntetické 

chemikálie, které by bylo potřeba otestovat. Přísady v našich organických výrobcích se 

získávají prostřednictvím zemědělství a užívají se doslova tisíce let. Víme, že bychom 

neměli pít bolehlav, víme, že bambucké máslo zlepšuje proudění krve v pokožce atd. 

Nepotřebujeme provádět testování na zvířatech. Všechno testování za nás provedli naši 

předci.  

   

Proč je vaše bambucké máslo bílé? 

Naše bambucké máslo je vyráběno v Ghaně, a to skupinou žen, které sbírají ořechy, 

rozlouskávají je pomocí kamenů, poté je rozdrtí pomocí hmoždíře a paličky, opraží je a 

postupně je rozemelou na pastu – všechno dělají ručně za použití technik a nástrojů 

starých stovky let.  

Pastu ručně uhnětou a přidají vodu, aby oddělily sraženiny máslového oleje, které 

vyplavou na povrch a jsou odstraněny – poté jsou znovu rozpuštěny, sebrány z povrchu 

a nechají se vychladnout a ztuhnout. Během tohoto procesu, při němž se užívá čistá 

voda, jsou z bambuckého másla odstraněny veškeré nečistoty a prach. V různých 

oblastech Afriky se vyrábí bambucké máslo různých odstínů. V závislosti na zdroji existují 



různé barvy bambuckého másla, které se vyskytují na škále od bílé po zlatou až tmavou. 

Tradičně ženy máslo uhnětou do kuličky a uloží jej do košíku, který samy upletly.  

Při výrobě bambuckého másla se nepoužívají žádná chemická rozpouštědla. 

 

Některá bambucká másla páchnou, ale vaše bambucké máslo hezky voní. Jak 

to? 

Při výrobě používáme pouze vysoce kvalitní, čerstvé bambucké máslo. Mnoho 

bambuckých másel zapáchá, protože jsou stará a žluknou. 

 

Všiml jsem si, že některé vaše výrobky mají na obalu symbol otevřené nádoby 

s nápisem 6M. Co to znamená? 

Od okamžiku otevření byste měli výrobek do 6 měsíců spotřebovat, aby se udržel čerstvý. 

Neotevřený výrobek vydrží mnoho let. Na spodní straně nádoby a na víčku balzámů na 

rty najdete vytištěné datum spotřeby. 

 

Proč mají vaše výrobky různé vůně? 

Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad (INCI – International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients) je systém jmen označujících vosky, oleje, barviva, chemické látky 

a další ingredience obsažené v mýdlech a kosmetických přípravcích. Tento systém je 

založen na vědeckých názvech a dalších latinských a anglických slovech. Abychom byli 

v souladu s normami tohoto názvosloví, mohli jsme naše vlastní směsi nazvat „parfémy“, 

„aroma“ nebo „vůně“. Nám se nejvíce líbí „vůně“, protože „parfémy“ i „aromata“ jsou 

vnímány jakožto chemické směsi, zatímco „vůně“ označují harmonické spojení, které 

nejlépe vystihuje naše organické směsi. 

 
 


