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Kam po eko izdelke in dobre nasvete? EKO VODIČ 2016/2017

APOTEKA NATURA
Adamičeva 24, 1290 Grosuplje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(01) 786 25 70 // (031) 859 389 // info@apoteka-natura.si //  
www.apoteka-natura.si 
Apoteka Natura se ponaša z več kot dvajsetletno tradicijo. Ponujamo vam pester izbor 
izdelkov za zdravje, nego, prosti čas in tudi razvajanje. Naša ponudba pomeni drugačnost, 
saj ponujamo številne izdelke, ki jih boste drugje le stežka zasledili. Apoteka Natura je 
lahko tudi vaša ekološka trgovina.

BIO PRODAJALNA NORMA
Gosposvetska cesta 6, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 9-13h (SO)
(0590) 45 500 // norma-lj@norma.si // www.norma.si 
Vse naše misli se vrtijo okrog zdravja in sreče naših družin in oboje želimo tudi vam. Na 
policah Norme se ne znajde nič, v kar ne verjamemo tudi sami. Verjamemo pa v neoporečno 
in naravno hrano. Z njo vam pomagamo ohraniti vaše zdravje. Če pa vam zdravje resneje 
ponagaja, v Normi ponujamo učinkovita naravna prehranska dopolnila, po katerih občasno 
posežemo tudi sami – in naši družinski člani. Tukaj smo za vas, da vam zdravje ne bo pov-
zročalo skrbi, za vašo vsakodnevno energijo in za veselje do življenja. 

CENTER EKO365
Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-17h (PO, TO, ČE, PE), 9-19h (SR), 10-13h (SO)
(0590) 21 700 // info@eko365.si // www.eko365.si 
V Centru EKO365 ponujamo popolno izbiro naprav in pripomočkov za pripravo sveže, 
naravne in polnovredne prehrane. Naprave lahko preizkusite in se jih naučite uporabljati še 
pred nakupom. Ponujamo tudi predavanja, delavnice, testiranja, kolonohidroterapijo, jogo 
in servis. Več informacij najdete na naslednjih spletnih naslovih: www.eko365.si, www.euju-
icers.si, www.mojmlin.si in www.excaliburdehidrator.si.

CENTER MOJE ZDRAVJE (PREJ: TRGOVINA SUPERHRANA)
Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 10h-13h in 14h-19h (PO-PE)
(01) 256 61 15 // www.super-hrana.si  
// www.mojezdravje.net // info@super-hrana.si
Center Moje zdravje je podjetje in trgovina s celostnim pristopom. Poleg kakovostne po-
nudbe naravnih in ekoloških živil so vam na voljo tudi raznovrstne delavnice in prehransko 
svetovanje. Na portalu MojeZdravje.net redno objavljamo zdrave recepte in nasvete za zdra-
vo življenje. Zastopamo blagovno znamko Sunwarrior, najkakovostnejše rastlinske beljako-
vine na trgu. Vse izdelke ponujamo tudi v spletni trgovini.

DOBRA MISEL, SPEC. PRODAJALNA
Ljubljanska cesta 29, 1360 Vrhnika

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-17h (SO)
(01) 750 59 48 // dobra.misel@siol.net // www.dobramisel.net 
V naši trgovini je vsak dan živahno, saj ves čas potekajo promocije naših izdelkov. Za 
svoje stranke poskrbimo tudi z ugodnostmi, kot so kartica zvestobe, akcijski nakupi in 
5-odstotni gotovinski popust za upokojence (prve tri dni v mesecu). Izvajamo brezplačne 
mini nege obraza, vitaminsko-mineralni test z bioresonanco, meritve ravni sladkorja v 
krvi, meritve venskega obtoka in preglede lasišča z dermovisorjem.

LJUBLJANA IN OKOLICA
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EKOŠARA JABLANA
Šmartinska 152, BTC, pokrita tržnica  
(vhod pri pivnici Kratochwill), 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), 8-17h (SO)
(01) 585 28 13, (031) 506 801 // info@ekosara.si // www.ekosara.si
Police v Jablani so dobro založene z vsem, kar potrebujete za pripravo slastnega in zdrave-
ga ekološkega obroka. Tisti pa, ki za pripravo obroka nimate dovolj časa, boste v njej našli 
veliko izbiro predpripravljenih izdelkov, prehranskih dodatkov in superživil. Naši kupci z 
veseljem prisluhnejo nasvetom naših prodajalcev.  

GNEZDO - TRGOVINA ZA EKOLOŠKE  
GRADBENE MATERIALE
Cesta talcev 19b, 4000 Kranj

Odpiralni čas: 9h-18h
(040) 333 231 // (031) 379 249 // www.gnezdo.si // info@gnezdo.si
Naša ponudba obsega visokokakovostne naravne ekološke materiale za gradnjo in ure-
janje doma: ekološke stenske barve, ilovnate omete, apnene dekorativne omete (stucco, 
tadelakt), apnene omete za notranje in zunanje površine, konopljine in trstične izolacijske 
plošče, olja in voske za naravno zaščito lesa, materiale za sanacijo plesni, materiale za 
zaščito pred EMS. Jeseni bomo odprli še trgovino v Ljubljani!

SANOLABOR LJUBLJANA – CENTER
Cigaletova 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(01) 439 79 80, 232 53 71 // mp.lj-cigaletova@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji, svojim 
kupcem ponuja certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk. Na naših 
policah najdete tudi največji nabor naravne kozmetike priznanih proizvajalcev.
Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom 
brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za noseč-
nice in otroke. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi strokovno svetovali.

SANOLABOR LJUBLJANA - DRAVLJE
Celovška 280, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(01) 510 85 19 // mp.lj-siska@sanolabor.si  

Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center

SANOLABOR LJUBLJANA – INTERSPAR VIČ
Jamova 105, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE) 
(01) 423 73 00 // mp.lj-vic@sanolabor.si

Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center
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SANOLABOR LJUBLJANA  
– CITYPARK
Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)  
(01) 521 12 88 // mp.lj-interspar@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji, svojim 
kupcem v izbranih prodajalnah ponuja tudi ekološke kotičke. V njih so na voljo certifici-
rani ekološki izdelki prepoznavnih blagovnih znamk. V ponudbi boste našli prav vse, od 
superživil, kakovostnih maščob in zdravih prigrizkov do hrane za posebne dietne potrebe. 
Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom 
brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za noseč-
nice in otroke. Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozmetike 
uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi 
strokovno svetovali.

SANOLABOR LJUBLJANA  
– SALON IZPOSOJEVALNICA
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: Pon.–pet.: od 8.00 do 19.00, sob.: od 8.00 do 13.00
(01) 585 43 39, (01) 585 43 40 // izposojevalnica@sanolabor.si
Tudi v tej posebni trgovini lahko kupite prehranska dopolnila, poleg tega pa si ogledate in 
preizkusite medicinske pripomočke, ki jih potrebujete.
V prodajalni se boste lahko vživeli v ambient spalnice in kopalnice ter tako dobili pred-
stavo, kako so pripomočki videti v praksi, izvedeli pa boste tudi, kako delujejo in kako jih 
uporabljati. Pripomočke lahko kupite, si jih izposodite ali dobite na naročilnico ZZZS.
Lahka dostopnost in zagotovljeno parkirišče (tudi za invalide) omogočata, da se vam 
bomo celostno posvetili. Trgovina je tik ob BTC, tako da jo boste zagotovo zlahka našli.
Ponujamo tudi dostavo, rezervne dele in kakovosten servis.

SANOLABOR LJUBLJANA - KOSEZE
Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(01) 510 84 48 // mp.lj-koseze@sanolabor.si

Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center

SANOLABOR DOMŽALE
Slamnikarska 1, 1230 Domžale

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)  
(01) 724 44 23 // mp.domzale@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otro-
ke. Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozmetike uveljavlje-
nih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi strokovno 
svetovali.
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SANOLABOR KAMNIK
Qlandia, Domžalska 3, 1241 Kamnik

Odpiralni čas:  8-21h (PO-PE), 8-21h (SO) 
(01) 831 18 63 // mp.kamnik@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR MEDVODE
Cesta Komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode

Odpiralni čas:   8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 235 54 60 // mp.medvode@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR RIBNICA
Majnikova 1 (Zdr. dom), 1310 Ribnica

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 11-19h (SRE),  
9-13h (SO)  
(01) 836 97 56 // mp.ribnica@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR TRBOVLJE
Trg revolucije 26, 1420 Trbovlje

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE), 8-12h (SO)  
03) 563 02 96 // mp.trbovlje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

VPD BLED D.O.O., PE KOČEVJE 
Roška cesta 18 (v ZD Kočevje), 1330 Kočevje 

Odpiralni čas: 7-15h (PO, TO, ČE), 8-18h (SR), 7-14h (PE) 
(01) 893 90 17 // www.vpd.si // trgovina.kocevje@vpd.si
Poslanstvo naše trgovine je ljudem približati medicinske pripomočke vrhunske kakovo-
sti: 2 in 1, izdelke Smart Solution za merjenje sladkorja v krvi, merilnike za nadziranje 
krvnega tlaka in druge medicinske pripomočke ter izdelke za zdravje in dobro počutje. 
Smo pogodbeni partner ZZZS. Izvajamo tudi meritve krvnih vrednosti in krvnega tlaka. 
Dobrodošli!

LJUBLJANA IN OKOLICA

www.zazdravje.net  |  08-09/2016  |  Skupaj za zdravje človeka in narave  23



Kam po eko izdelke in dobre nasvete? EKO VODIČ 2016/2017

DOBRA MISEL
Alpska cesta 42, 4248 Lesce

Odpiralni čas: 9-19h (PO-PE), 9-12h (SO)
(04) 531 73 73 // info@klasa.si // www.klasa.si 
Toplo vabljeni v našo trgovino z bogato ponudbo visokokakovostnih ekoloških živil, ki ob-
sega tudi pestro izbiro hrane za vegane ter za osebe z alergijami in intolerancami. Poleg tega 
ponujamo tudi obilo prehranskih dopolnil, naravno kozmetiko, razgradljiva čistila, oblačila 
iz eko. materialov, eterična olja, kristale, knjige … in še marsikaj se najde na naših policah.

ZELENA TRGOVINA
Šmartinska 152, BTC, dvorana A (klet - lokal 35),  
1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
(01) 810 90 32 // info@zelenatrgovina.si // www.zelenatrgovina.si 
Vsak izdelek ima svojo zgodbo. Med spanjem na naših ekoloških ležiščih, ki so edina 
tovrstna v Sloveniji, ne boste občutili kemikalij in doživljali žalostnih zgodb, temveč vr-
hunsko udobje, pozitivno energijo, zadovoljstvo, odgovornost ter spoštovanje do ljudi, 
živali in narave. Zaradi upoštevanja pravičnih načel tudi pri oblikovanju cen so te ugodne, 
uporaba izdelkov pa bo izboljšala vaše počutje na vseh ravneh.

ZRNO DO ZRNA
Trubarjeva cesta 8, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 6.30-19.30h (PO-PE), 8-15h (SO) 
(01) 430 55 55 // zrnodozrna@gmail.com 
Na naših policah je več kot dva tisoč izdelkov, izstopamo pa predvsem po zaslugi pestre 
ponudbe polnovrednih in svežih prigrizkov, kot so sveže pečeni slani in sladki pirini za-
vitki ter svež brezglutenski kruh brez kvasa. Ponujamo tudi pestro izbiro kulinaričnih do-
brot za alergike, diabetike, vegane, vegetarijance in presnojedce. V trgovini veliko prostora 
namenjamo tudi slovenskim ekološkim izdelkom.  

ŽIVA CENTER, BIO VEGANSKA  
TRGOVINA IN ALTERNATIVNI  
CENTER
Tomačevo 27, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE); 8-14h (SO)
(01) 436 46 71, (051) 454 355, // info@zivacenter.si // www.zivacenter.si // 
www.bitizenska.org  
Več kot dva tisoč izdelkov na 200 m2, parkirišče in dostop z vozičkom. Uvoz in distri-
bucija naravne ekološke kozmetike (Logona, Khadi, Eco Cosmetics, Ha-Tha, Sante …), 
veganske hrane (Probios, Wheaty, Govinda, Pacari …), ekoloških čistil (Sodasan), eterič-
nih olj (Eolesense) in tekstila (The Spirit of Om). Velika izbira, ugodne cene, diskontni 
popust (15 %), vsakomesečne akcije in popusti za imetnike kartice (od 5 do 30 %). Center 
alternativne medicine in brezplačno svetovanje.

KRANJ IN OKOLICA

LJUBLJANA IN OKOLICA

24   Skupaj za zdravje človeka in narave  |  08-09/2016  |  www.zazdravje.net



Kam po eko izdelke in dobre nasvete? EKO VODIČ 2016/2017

EKOŠARA BLED
Prešernova cesta 11, 4260 Bled

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE),  
9-12h (SO-NE) 
(01) 585 28 13, (031) 506 801 // info@ekosara.si // www.ekosara.si
Na Bledu je svoja vrata odprla že peta Ekošarina trgovina. Police so založene z vsem, kar po-
trebujete za pripravo slastnega in zdravega ekološkega obroka. Tisti pa, ki za pripravo obro-
ka nimate dovolj časa, boste v njej našli veliko izbiro predpripravljenih izdelkov, prehranskih 
dodatkov in superživil. Naši kupci z veseljem prisluhnejo nasvetom naših prodajalcev.

META, TRGOVINA ZA  
ZDRAVO ŽIVLJENJE 
Kranjska 4a, 4240 Radovljica

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(04) 531 40 20, (040) 585 788 // info@meta.si // www.meta.si 
Meta je trgovina za zdravo življenje, ki deluje pod tržnico v Radovljici. Meta je več kot tr-
govina. Rojena leta 1990 letos praznuje že šestindvajset let delovanja. V Sloveniji slovi kot 
sinonim za resnično dobro specializirano prodajalno. Ker zdravo življenje obsega celosten 
pogled na človeka, na njegov življenjski slog, razmišljanje in so-bivanje, se med polnimi 
policami prepletajo tudi znanje, strokovnost, srčnost in dobra volja.

SANOLABOR KRANJ
Bleiweisova cesta 30 (zraven Eurospina),  
4000 Kranj

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(04) 252 11 34 // mp.kranj@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR JESENICE
Mercator center, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice

Odpiralni čas:  8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
(04) 583 64 60 // mp.jesenice@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR ŠKOFJA LOKA (FRANŠIZA)
Stara cesta 17, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 513 83 83 // hladnik@t-2.net
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različ-
nih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih do-
polnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje. 
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TRGOVINA SIVKA
Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 513 17 14 // sivka@siol.net // www.trgovinasivka.si
Smo specializirana prodajalna s široko ponudbo zdravil, prehranskih dopolnil, zdrave hra-
ne, naravne certificirane kozmetike, knjig za zdravo življenje, čajev, eteričnih olj, ekoloških 
čistil, v njej pa je tudi darilni kotiček. V naših prostorih so na voljo tudi klasične in športne 
masaže. Svojim kupcem ponujamo nasvete za dosego zdravja in dobrega počutja. Vabljeni 
v Sivko.

TRGOVINA SUZANA
Rožna dolina 51 (Mercator center),  
4248 Lesce

Odpiralni čas: 9-20h (PO-PE), 9-13h (SO)
(040) 433 661 // www.trgovina-suzana.si // info@trgovina-suzana.si
Trgovinica je plod dolgoletnih izkušenj na področju zdravja, zanjo pa je značilno tudi 
to, da je prijazna, topla, srčna … Poleg bogate izbire zdravju prijaznih izdelkov vam radi 
ponudimo kak uporaben nasvet, z veseljem pa prisluhnemo tudi vašim željam, nasvetom 
in izkušnjam. Hvala vam za obisk in zaupanje!

VPD BLED D.O.O., PE BLED
Pot na lisice 4, 4260 Bled

Odpiralni čas: 9-17h (PO), 8-16h (TO), 7-14h (SR-PE) 
(04) 574 50 70 // www.vpd.si // trgovina.bled@vpd.si
Ponujamo vam medicinske pripomočke za merjenje ravni sladkorja v krvi, izdelke za te-
rapijo bolečine Ice Power in naprave za merjenje krvnega tlaka. Vse izdelke vam tudi z ve-
seljem predstavimo, v primeru težav pa vam ponujamo strokovno pomoč in kakovosten 
servis. Možen je nakup tudi na obroke. Smo pogodbeni partner ZZZS.

VPD BLED D.O.O., PE JESENICE
Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Odpiralni čas: 8-17h (PO-PE)
(04) 586 12 14 // www.vpd.si // trgovina.jesenice@vpd.si
V trgovini vam ponujamo širok izbor izdelkov za izboljšanje zdravja in počutja: merilnike 
krvnega tlaka, naprave za merjenje krvnega sladkorja, pohvalimo pa se lahko tudi z lastno 
blagovno znamko 2 in 1. Tu so še izdelki znamke Smart solutions, ortoze in kilni pasovi, 
izdelki za stomo in inkontinenco ter ortopedska obutev. Smo pogodbeni dobavitelj ZZZS 
za medicinske tehnične pripomočke. Obiščite nas, potrudili se bomo za vas.

VPD BLED D.O.O., PE KRANJ
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

Odpiralni čas: 10-20h (PO), 8-15h (TO-PE) 
(04) 236 90 88 // www.vpd.si // trgovina.kranj@vpd.si
Trgovina deluje v Diabetološkem centru Zdravstvenega doma Kranj. Ponujamo izdelke 
za nadziranje ravni sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Poleg tega so na voljo še prehranska 
dopolnila, naravna sladila brez kalorij, zdravi prigrizki, naravna kozmetika, ortopedska 
obutev in drugi medicinski pripomočki. Smo pogodbeni partner ZZZS za izdajo medi-
cinskih pripomočkov na naročilnico. Izvajamo meritve krvnih vrednosti, za stranke pa 
poskrbimo tudi s strokovnim svetovanjem

KRANJ IN OKOLICA
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BIO PRODAJALNA NORMA
Žolgarjeva ulica 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(02) 320 40 22 // norma@norma.si // www.norma.si 
Vse naše misli se vrtijo okrog zdravja in sreče naših družin in oboje želimo tudi vam. Na 
policah Norme se ne znajde nič, v kar ne verjamemo tudi sami. Verjamemo pa v neopo-
rečno in naravno hrano. Z njo vam pomagamo ohraniti vaše zdravje. Če pa vam zdravje 
resneje ponagaja, v Normi ponujamo učinkovita naravna prehranska dopolnila, po katerih 
občasno posežemo tudi sami – in naši družinski člani. Tukaj smo za vas, da vam zdravje ne 
bo povzročalo skrbi, za vašo vsakodnevno energijo in za veselje do življenja.

BIOTOPIC TRGOVINA  
Z ZDRAVO PREHRANO
Pobreška cesta 18 (Europark), 2000 Maribor

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
(08) 205 59 80 // biotopic.mb@gmail.com //www.biotopic.si 
Trgovine Biotopic ponujajo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike, 
čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otroške 
hrane in kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobra-
ževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za 
dosego enega samega cilja – zdravja.

EKOLOŠKA TRGOVINA AJDA 
Glavni trg 23, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  9-19h (PO-PE), 8-13 h (SO)
(02) 250 20 23 // trgovina.ajda@siol.net
V Ajdi že šestindvajset let iščemo in preizkušamo izdelke za zdrav življenjski slog. Naš 
moto se glasi: na naše police sme samo najboljše. Ob obisku vam z veseljem svetujemo o 
zdravi pripravi jedi, ustrezni uporabi kozmetike … Zdajšnji izbor izdelkov je plod znanja 
in dolgoletnih izkušenj. Pri nas dobite tudi sveže pečen nekvašen pirin kruh iz krušne peči 
ter sveže biološko pridelano sadje in zelenjavo.

SANOLABOR MB – EUROPARK
Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE),  
8-21h (SO), 9-15h (NE) 
(02) 320 74 54 // mp.mb-europark@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR MB – TPC CITY 
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  8-18h (PO-PE) 
(02) 231 05 76 // mp.mb-city@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

MARIBOR IN OKOLICA
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BIOTOPIC, TRGOVINA Z ZDRAVILI  
IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
Mariborska 100 (Citycenter), 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(03) 490 31 91 // biotopic.city@gmail.com // www.biotopic.si 
Trgovine Biotopic ponujajo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike, 
čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otroške 
hrane in kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobra-
ževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za 
dosego enega samega cilja – zdravja.

CELJE IN OKOLICA

SANOLABOR PTUJ (FRANŠIZA)
Potrčeva 23-25 (bolnišnica), 2250 Ptuj

Odpiralni čas: 8-16h (PO-PE), 8-12h (SO) 
(02) 771 15 62 // edita.mahic@gmail.com
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različ-
nih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih do-
polnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.

VPD BLED D.O.O., PE BOLNICA
Ljubljanska 5 (avla UKC Maribor), 2000 Maribor

Odpiralni čas: 8-16 h (PO-PE)
(02) 300 28 82 // www.vpd.si // trgovina.bolnica@vpd.si
Poslanstvo naše trgovine je ljudem ponuditi kakovostne medicinske pripomočke: izdelke 
znamke 2 in 1, izdelke Smart Solution za merjenje sladkorja v krvi in merilnike za nad-
ziranje krvnega tlaka. Smo pogodbeni partner ZZZS. Izvajamo meritve krvnih vrednosti 
in krvnega tlaka ter meritve gleženjskega indeksa. Za stranke poskrbimo s strokovnim 
svetovanjem, ob vašem obisku pa se vam z veseljem posvetimo.

VPD BLED D.O.O., PE MEDIKA -  
PRIVOŠČITE SI ZDRAVJE!
Ulica Eve Lovše 1, Mercator center Tabor, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-16h (SO)
(02) 229 52 46 // www.vpd.si // trgovina.mercator@vpd.si
Poslanstvo naše trgovine je ljudem ponuditi kakovostne izdelke: 2 in 1, izdelke Smart 
Solution za merjenje ravni sladkorja v krvi, merilnike za nadziranje krvnega tlaka in dru-
ge medicinske pripomočke. Smo pogodbeni dobavitelj ZZZS. Ponujamo popuste ter te-
denske in mesečne akcijske ponudbe. Izvajamo meritve krvnih vrednosti in krvnega tlaka 
ter meritve gleženjskega indeksa. Privoščite si zdravje v trgovini Medika!

MARIBOR IN OKOLICA
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TRGOVINA BIOTOPIC
Glavni trg 10, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-19h (SO)
(03) 544 16 31 // www.biotopic.si // biotopic.mesto@gmail.com
Trgovine Biotopic ponujajo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike, 
čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otroške 
hrane in kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobra-
ževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za 
dosego enega samega cilja – zdravja.

EKO TRGOVINA "BIO DAN"
Prešernova 10, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-13h (SO)
(059) 157 333 // trgovina@biodan.si
Strankam ponujamo podporo na poti spreminjanja življenjskega sloga. To poslanstvo ure-
sničujemo s ponudbo izbranih ekoloških izdelkov, strokovnim svetovanjem ter s prireja-
njem raznovrstnih predavanj in delavnic. V ponudbi preverjeno ekoloških izdelkov boste 
poleg sveže zelenjave, sadja in delikatesnih izdelkov našli tudi najboljše domače ekološke 
izdelke, izdelke brez glutena priznanih proizvajalcev, živila za makrobiotiko in različne 
diete, okolju prijazna čistila ter izdelke za nego telesa in kozmetiko.

HRAM NARAVE, TRGOVINA & BISTRO
Šmihelska cesta 2 (NOVA LOKACIJA), 3330 Mozirje

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO)
(051) 888 549 // info@hram-narave.si
Trgovina Hram narave se jeseni seli na novo lokacijo v Mozirju, kjer bomo poleg trgovine 
odprli tudi Bistro z zdravo prehrano. Zdrava juhica, sočna pita, pisana solata … za povrh 
pa še odlična kavica (pravična trgovina) ali domač ekološki čaj – in vaše telo bo polno 
energije. Združili bomo trgovino, bistro in izobraževalni center, saj bomo od jeseni naprej 
prirejali tudi različna izobraževanja. Prisrčno vabljeni.

MALINCA
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje

Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
(051) 244 557 // info@malinca.si // www.malinca.si 
Malinca - (tudi spletna) trgovina z zdravo prehrano, kozmetiko in izdelki za zdrav način 
življenja. Naše poslanstvo je ozaveščanje ljudi o zdravem življenjskem slogu, pri čemer 
velik poudarek namenjamo slovenski, nepredelani in organski hrani. Ponujamo približno 
900 izdelkov: superhrano, svežo mleto moko, kosmiče, čaje, presno čokolado, zdrava sla-
dila, alge, začimbe, naravno kozmetiko … Na spletni strani boste našli tudi kopico zdravih 
receptov.

SANOLABOR CELJE – MERCATOR
Mercator center, Opekarniška ul. 9 3000 Celje

Odpiralni čas:  9-21h (PO-PE), 8-21h (SO) 
(03) 491 17 01 // mp.celje@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti 
svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim 
dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

CELJE IN OKOLICA

www.zazdravje.net  |  08-09/2016  |  Skupaj za zdravje človeka in narave  29



Kam po eko izdelke in dobre nasvete? EKO VODIČ 2016/2017

SANOLABOR CELJE – PROSANA
Kocbekova ulica 4 3000 Celje

Odpiralni čas:  9-12h in 14-18h (PO-PE), 9-12h (SO) 
(03) 544 33 95 // mp.prosana@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti 
svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim 
dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR SLOVENJ GRADEC
Mercator center, Ronkova 4a, 2380 Slovenj Gradec

Odpiralni čas:  8-20h (PO-PE), 8-20h (SO) 
(02) 883 86 06 // mp.slovenj_gradec@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave 
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti 
svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim 
dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR VELENJE
Tomšičeva cesta 13-15, 3320 Velenje

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(03) 897 73 20 // mp.velenje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

VPD BLED D.O.O., PE CELJE
Gregorčičeva ulica 5 (v ZD Celje), 3000 Celje

Odpiralni čas: 7:30-15:30 (PO-TO), 7:30-15h (SR),  
7:30-17h (ČE), 7:30-14:30 (PE)
(03) 543 43 52 // www.vpd.si // trgovina.celje@vpd.si
Ponujamo vrhunski program izdelkov za merjenje krvnega sladkorja Smart solution, 
kakovostne merilnike za nadziranja krvnega tlaka ter druge medicinske pripomočke. 
Izvajamo tudi meritve krvnih vrednosti in krvnega tlaka. Smo pogodbeni dobavitelj 
ZZZS za izdajo medicinskih tehničnih pripomočkov. Za stranke poskrbimo s strokovnim 
svetovanjem. Naš moto: pri nas ne dobite samo nasveta, temveč tudi nasmeh.

SANOLABOR MURSKA SOBOTA
Ulica Staneta Rozmana 7, 9000 Murska Sobota

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(02) 536 10 30 // mp.murska_sobota@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

CELJE IN OKOLICA
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SANOLABOR BREŽICE 
Černelčeva 8 (zdravstveni dom), 8250 Brežice

Odpiralni čas:  8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE) 8-12h (SO) 
(07) 499 32 00 // mp.brezice@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR KOČEVJE
Ljubljanska cesta 19, Kočevje

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(01) 292 77 93 // mp.kocevje@sanolabor.si
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različ-
nih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih do-
polnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter drugih izdelkov za dobro počutje.

SANOLABOR NOVO MESTO
Qlandia, Otoška 5, 8000 Novo mesto

Odpiralni čas:  9-21h, 8-21h (SO) 
(07) 488 07 84 // mp.novomesto@sanolabor.si
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različ-
nih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih do-
polnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter drugih izdelkov za dobro počutje. 

SANOLABOR SEVNICA
Trg svobode 14 , 8290 Sevnica

Odpiralni čas:  8-18h (PO, SR), 8-15h (TO, ČE, PE), 8-12h (SO) 
(07) 816 28 40 // mp.sevnica@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA BAJKA
Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO, TO, ČE, PE), 9-18h (SR), 8-12h (SO)
(02) 564 88 58 // biobajka@gmail.com
V Bajki vam postrežemo z bio in demeter živili, svežim bio sadjem in zelenjavo, sveže 
mleto moko, veganskimi izdelki, začimbami, čaji, superživili, naravnimi čistili in certi-
ficirano naravno kozmetiko. Pri nas lahko vedno računate na sproščen nakup, pomoč 
pri izbiri izdelkov iz bogate in skrbno izbrane ponudbe ter na nasvet za zdravo življenje.

MURSKA SOBOTA IN OKOLICA
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SANOLABOR KOPER
Pristaniška 2 (tržnica), 6000 Koper

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(05) 626 26 70 // mp.koper@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR NOVA GORICA
Industrijska cesta 6 (Mercator), 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas:  9-21h, 8-21h (SO) 
(05) 333 44 96 // mp.nova_gorica@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, 
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR POSTOJNA
Prečna 2 (zdravstveni dom), 6230 Postojna

Odpiralni čas:  7.30-19h (PO-PE), 8-12h (SO) 
(05) 720 36 10 // mp.postojna@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk 
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – 
medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom 
za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA ZÂLE & PÉPE
Delpinova 18b (Pasaža centra Eda), 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
(0590) 57 200 // info@zale-pepe.com // www.zale-pepe.com 
V trgovinici si že dve leti prizadevamo, da bi ljudem približali pravo ekološko pridelano 
in predelano hrano. Iščemo kakovost, raziskujemo posebnosti in ponujamo samo prever-
jeno najboljše. Negujemo poštene odnose s kupci in z dobavitelji ter polagoma rastemo in 
se učimo drug od drugega. Prirejamo predavanja in delavnice, prisluhnemo, svetujemo in 
radi poklepetamo. Za dobro počutje, za zdravje in veselje.

KOPER IN OKOLICA

STARI MOST DELIKATESA
Glavni trg 16, 8000 Novo mesto

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 9-13h (SO)
(051) 245 383 // info@starimost.si // www.starimost.si 
Stari most vas čaka na obeh straneh vhoda v mesto: na desni je ekološka delikatesa, v 
kateri vam postrežemo z raznovrstno ekološko hrano, ekološkimi prehranskimi dopolnili, 
eteričnimi olji, kozmetiko, semeni, priborom za pripravo hrane in čajev ter z darili. Na levi 
strani ulice je okrepčevalnica, kjer poleg standardne gostinske ponudbe ponujamo tudi 
domače sendviče in torte, presne sladice in več kot sto vrst čajev.

KRŠKO IN OKOLICA
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WWW.123ZDRAVI.SI, WWW.VPD.SI
Pot na lisice 4, 4260 Bled

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(04) 574 50 70 // www.vpd.si // komerciala@vpd.si // marusa.krkoc@vpd.si
Vabljeni v našo spletno trgovino na naslovu www.123zdravi.si, v kateri lahko kupite me-
rilnike za merjenje ravni sladkorja v krvi ter ravni holesterola in trigliceridov. Poleg pro-
grama za sladkorne bolnike ponujamo kakovostne merilnike za krvni tlak, termometre 
in inhalatorje. Na voljo so tudi hladilni geli znamke Ice Power, ki jih priporočamo pri 
bolečinah v mišicah, sklepih in krčih. Vabljeni v našo spletno trgovino.

BIOTOPIC SPLETNA TRGOVINA

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(03) 5441 631 // www.biotopic.si  
// biotopic.mesto@gmail.com
Biotopic, ekološka spletna trgovina – kjer prevladuje zdrava hrana. Na voljo so vam eko-
loška hrana, kozmetika, čistila, prehranska dopolnila, čaji, hrana brez glutena, veganski 
izdelki in še marsikaj – skupaj več kot dva tisoč izdelkov, vsak dan pa dodajamo še nove. 
Za vas pripravljamo številne akcije, članke in recepte. Naročate lahko 24 ur na dan, uvedli 
smo tudi fleksibilno poštnino.

OBLIKENARAVE.SI
Mivka 12a, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(040) 623 186 // www.oblikenarave.si // info@oblikenarave.si
Voda, polna naravne energije! Z uporabo izdelkov Nature's Design postane voda iz pipe 
nežna, mehka, vitalna in polna naravne energije. Najbolj naravna revitalizacija vode – po 
zaslugi edinstvene oblike izdelkov, ki izhaja iz razmerij zlatega reza. Karafe, kozarci, stekle-
nice za vodo … Vsi izdelki so bili zasnovani v Švici in izdelani v državah Evropske unije. 
Naša novost je unikatno naravno pohištvo domače izdelave!

OKI OKI, OTROŠKA OBLAČILA
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu 
(040) 337 913 // www.oki-oki.si // info@oki-oki.si
Oki, d. o. o., je slovensko podjetje, ki oblikuje, proizvaja ter prodaja kakovostna, mehka 
in udobna oblačila za otroke iz ekološkega bombaža s certifikatom GOTS, ki zagotavlja 
ekološko kakovost, preverjeno z najstrožjim nadzorom. Najboljše za vašega malčka po 
dostopnih cenah.

PRALNI VLOŽKI RACMAN 

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(04) 510 8000 // www.pleniceracman.si // info@viral.si
Racmanovi pralni vložki so udobni in preprosti za uporabo – na spodnjice jih pritrdite 
z zavihki in s pritiskači. Uporabljate jih lahko pri menstruaciji, blagi inkontinenci, pa 
tudi kot zaščitne vložke za vsakodnevno rabo. Izdelujemo jih iz naravnih, mehkih in 
dobro vpojnih materialov, ki dihajo (ekološki bombaž, bambus, konoplja). Naši vložki 
so trajnostna izbira, saj so namenjeni za večletno uporabo. Vse pošiljke vam pošljemo 
brezplačno.

SPLETNE TRGOVINE
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SANOLABOR.SI

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
www.sanolabor.si
V spletni trgovini so Sanolaborjevi izdelki strankam na voljo vsak dan, vse dni v letu. Na 
voljo je več kot štiri tisoč izdelkov, vsak dan pa dodajamo še nove. Akcijska ponudba, ki 
je na voljo v naših trgovinah, vam je pod enakimi pogoji dostopna tudi v spletni trgovini. 
Prednosti spletnega nakupovanja: plačate lahko s kreditno kartico, prek predračuna ali 
po povzetju, dostava traja največ tri delovne dni, pri nakupu nad 50 evrov je poštnina 
brezplačna.

VITABABY - EKOLOŠKI IZDELKI  
ZA DOJENČKE IN OTROKE

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(031) 327 745 // www.vitababy.si // info@vitababy.si
Trgovina Vitababy ponuja pester nabor raznovrstnih izdelkov za dojenčke in otroke 
izbrane ekološke kakovosti. Izdelki se ponašajo z najstrožjimi certifikati: IVN BEST, 
GOTS, Soil Association. V trgovini Vitababy starši radi kupujejo ekološke plenice, saj tu 
najdejo največjo izbiro naravnih plenic. Na voljo je tudi izbrana ekološka otroška koz-
metika, pa tudi posteljnina, spodnje perilo, pižame in zimska oblačila iz 100-odstotne 
ekološke volne.

SPLETNE TRGOVINE

Želite vedeti več ... o kriterijih za ekološke izdelke, o tem, kako prepoznati re-
snično naravno kozmetiko, kako v svojem okolju najti ekološkega kmeta? Vas zanima, v kate-
rem sadju in zelenjavi je največ ostankov pesticidov, kako nevarni so GSO? Katere zavajajoče 
trike uporablja industrija? O vsem tem smo že pisali. Prelistajte stare ekovodiče. Najdete jih 
na spletni strani www.zazdravje.net – v meniju zgoraj desno odprite »PDF-arhiv novic«.
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