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EKO VODIČ 2015/2016

VSESLOVENSKA IZDAJA
Na spletnem naslovu www.zazdravje.net je vseslovenska izdaja eko vodiča 

na voljo tudi v obliki PDF.

Kam po eko izdelke 
in dobre nasvete?



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 dru-
gačnost, 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 

Normandistke te vabimo v odlično založeno bio prodajalno v središču Ljubljane. 
Pričakujemo te s svežim bio sadjem in zelenjavo. Oglej si tudi našo spletno trgovino. 
Kadar ti ponagaja zdravje, svetujemo prave izdelke. Izvajamo vitaminsko-mineralne 
preglede. Prirejamo koristna predavanja ter delavnice – izobražujemo in navdušujemo 
za zdrav življenjski slog. Naše poslanstvo so zdravi in srečni ljudje. Obišči nas tudi ti :-)

BIO RAJ
Sokolska 6, 1295 Ivančna Gorica

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 781 27 80 // bioraj2011@gmail.com // www.unithing.si 

Samo petnajst minut vožnje iz Ljubljane in Novega mesta vas pričaka čarobna trgovi-
na s toskanskim pridihom, ki vaš nakup spremeni v pravo razvajanje. Veliko parkirišče, 
oseben pristop in izdelki, v katere zaupamo in po katere se stranke vračajo z navduše-
njem in pozitivnimi izkušnjami. Sledimo novostim in pripravljamo različna izobraže-
vanja. Strankam ponujamo tudi domač kruh in 20-odstotni popust na naročeno sadje 
in zelenjavo. Naj vaš nakup postane doživetje. Vabljeni!

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 uporablja-
ti še pred nakupom. Ponujamo tudi predavanja, delavnice, testiranja, kolonohidrotera-
pijo, jogo in servis. Več informacij o naši ponudbi najdete na naslednjih spletnih naslo-
vih: www.eko365.si , www.eujuicers.si , www.mojmlin.si in www.excaliburdehidrator.si.

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 vedno poteka kakšna promocija naših izdelkov. 
Za stranke poskrbimo tudi z ugodnostmi kartice zvestobe, akcijskimi nakupi in s pe-
todstotnim gotovinskim popustom za upokojence (prve tri dni v mesecu). Izvajamo 
brezplačne mininege obraza, vitaminsko-mineralne teste z bioresonanco, meritve 
ravni sladkorja v krvi, meritve venskega obtoka in preglede lasišča z dermovisorjem.
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EKOLOŠKA TRGOVINA BIOVERA
Galjevica 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-14h (SO) 
(051) 750 108 // info@biovera.si // www.biovera.si 

Poslanstvo Ekološke trgovine Biovera je ljudem približati zdrave in biološke izdelke, 
zato vsem rednim strankam ponujamo 20-odstotni popust na vse izdelke. Naša tr-
govina se odlikuje po široki ponudbi vrhunskih znamk naravne kozmetike in izredno 
ugodnih cenah ekoloških živil. Nakup poteka v prijetnem, domačnem vzdušju, po-
nujamo vam tudi prave informacije in nasvete. Ponudbo vztrajno širimo – v skladu s 
povpraševanjem naših strank.

MEDILEK CERKNICA
Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(01) 709 12 40 // info@medilek.si 

Smo prodajalna zelenih zdravil in MTP, vse bolj usmerjena k biološkim in ekološkim iz-
delkom za ohranjanje zdravja. Naša trgovinica ponuja vse, kar imajo veliki. Strokovno 
usposobljen kolektiv je vedno na voljo za nasvet, nemara samo pogovor. Trudimo se 
zadovoljiti vaše potrebe, izpolniti želje in pričakovanja ter skupaj z vami izbrati naj-
boljše za vas. Najlepše plačilo – vaš zadovoljen nasmeh in obljuba, da se boste še 
vrnili.

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, svo-
jim 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, zdravi-
lom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom 
za nosečnice in otroke. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi stro-
kovno 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 - 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 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 certificirani ekološki izdelki prepoznavnih blagovnih znamk. V ponudbi boste 
našli prav vse, od superživil, kakovostnih maščob in zdravih prigrizkov do hrane za po-
sebne dietne potrebe. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim 
pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše 
počutje ter izdelkom za nosečnice 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 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 maščo-
be, 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 noseč-
nice in otroke. Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozme-
tike uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu 
tudi strokovno svetovali.

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 maščo-
be, 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 noseč-
nice 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 dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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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 dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SUPERHRANA TRGOVINA
Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas:  10-19h (PO-PE)
(01) 256 61 15 // www.super-hrana.si // info@super-hrana.si

V naši trgovini ponujamo ekološko pridelane izdelke kakovostnih blagovnih znamk: 
superživila, naravno športno prehrano, naravna prehranska dopolnila in domače 
slovenske izdelke. Vabljeni v novo trgovino SuperHrana na Zaloški 167 v Ljubljani. 
Prirejamo izobraževanja in delavnice, ponujamo osebno nutricionistično svetova-
nje. Recepte, nasvete in delavnice najdete na portalu www.mojezdravje.net. Naročila 
sprejemamo tudi v spletni trgovini na spletnem naslovu www.super-hrana.si. 

TRGOVINA MOK'CA
Vodnikova cesta 187, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO) 
(031) 691 134, (041) 222 163 // info@mokca.si // www.mokca.si 

Smo prvi in edini v Sloveniji, ki ponujamo največji izbor svežih ekoloških mok. Iz trinaj-
stih vrst ekoloških žit vam svežo moko zmeljemo kar v trgovini. Z veseljem vam sve-
tujemo pri izboru mok in drugih izdelkov iz naše bogate ponudbe. Naša posebnost je 
velika izbira izdelkov brez glutena. Ekološke kaše in moke brez glutena, ki so primerne 
tudi za ljudi s celiakijo in alergijo na gluten, vam zmeljemo v ločenem mlinu.

TRGOVINA JABLANA – BTC
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), 8-17h (SO)
(01) 585 28 13, (031) 506 801 // jablana.trgovina@gmail.com

»Rajska jablana« ponuja dnevno svež kruh, pekovsko pecivo, zelenjavne, jabolčne in 
makove zavitke, vegiburgerje, piškote, presne torte in še več bioloških sladic. Vsi naši 
izdelki so certificirani. Kontrolira: si-eko-002. Poleg tradicionalnega tofuja in sejtana 
smo izbor obogatili z domačimi namazi iz bučnic, lešnikov in kakava ter s pripravljeni-
mi mešanicami za palačinke, paniranje, solate …

VITACARE BIO MARKET
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
(01) 541 60 60 // www.vitacare.si 

Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potro-
šnikom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot 
pet tisoč izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi 
ugodnostmi.
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ZAKLADI NARAVE
Vodnikova 187, Tržnica Koseze, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 519 94 33 // zakladi.koseze1@gmail.com // www.zakladinarave.si 

V pritličju tržnice Koseze imamo dve specializirani trgovini. V prvi ponujamo zdravo 
hrano (brez glutena, brez laktoze, hrana za vegane in vegetarijance), v drugi pa pre-
hranska dopolnila (MSM, ashwagandha …), naravno kozmetiko in ekološka čistila. 
Prizadevamo si, da bi z visokokakovostnimi izdelki in storitvami kar najbolj zadovoljili 
svoje kupce. Izvajamo brezplačne mineralne teste in ponujamo degustacije izdelkov. 
Veseli bomo vašega obiska.

ZELENA TRGOVINA
Šmartinska 152, BTC, dvorana A (klet), 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 
te vrste v Sloveniji, ne boste žrtev kemikalij, ampak boste čutili vrhunsko udobje, po-
zitivno energijo, zadovoljstvo, obenem pa boste ravnali odgovorno, s spoštovanjem 
do ljudi, živali in narave nasploh. Zaradi upoštevanja pravičnih načel pri oblikovanju 
cen so te ugodne, uporaba izdelkov pa bo na vseh ravneh izboljšala vaše počutje.

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 pestri po-
nudbi polnovrednih in svežih prigrizkov, kot sta veganska pirina potica in svež brez-
glutenski kruh brez kvasa. Ponujamo tudi obilo kulinaričnih dobrot za alergike, diabe-
tike, 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 dis-
tribucija naravne ekološke kozmetike (LOGONA, KHADI, ECO COSMETICS, HA-THA, 
SANTE …), veganske prehrane (PROBIOS, WHEATY, GOVINDA, PACARI …), ekoloških 
čistil (SODASAN), eteričnih olj (EOLESENSE) in tekstila (THE SPIRIT OF OM). Velika iz-
bira, ugodne cene, diskontni popust (15 %), mesečne akcije in popusti za imetnike 
kartice (od 5 do 30 %). Center alternativne medicine in brezplačno svetovanje.
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DOBRA MISEL
Alpska cesta 42, 4248 Lesce

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 531 73 73 // info@klasa.si // www.klasa.si 

Ponudba v prodajalni Dobra misel v celoti pokriva potrebe zahtevnega gospodinjstva 
po visokokakovostnih ekoloških izdelkih. Poleg prehranske »klasike« so na voljo izdel-
ki, ki ne vsebujejo alergenov, živila za dojenčke in malčke, športno dejavne ljudi in ve-
gane (sladoledi …). Na voljo je še veliko drugih izdelkov – naravna kozmetika in čistila, 
pripomočki in tudi kakovostna oblačila iz ekoloških materialov (bombaž, konoplja).

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 ima prostore pod tržnico v Radovljici. Meta, ki 
je več kot zgolj trgovina, je bila rojena leta 1990, torej letos praznuje že petindvajset 
let delovanja. V Sloveniji slovi kot sopomenka za resnično dobro specializirano proda-
jalno. Ker zdravo življenje obsega celosten pogled na človeka, njegov življenjski slog, 
razmišljanje in sobivanje, se med polnimi policami prepletajo tudi znanje, strokov-
nost, 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 maščo-
be, 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 noseč-
nice 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 dopolni-
lom, 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 raz-
ličnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih 
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje. 
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TRGOVINA GREENGO »MOJE ZDRAVJE«
Šuceva 23 (Dolnov center, 1. nadstropje), 4000 Kranj

Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE), 9-12h (SO)
(0590) 18 558 // pe.kranj@trgovina-greengo.si //  
www.trgovina-greengo.si

V trgovini GreenGo najdete ekološko hrano, ekološko kozmetiko, ekološka prehran-
ska dopolnila, pa tudi knjige in medicinske pripomočke. Vas mučijo bolečine zaradi 
stare poškodbe, obrabe ali išiasa? Rešitev je tu! Novost pri nas so terapije na razte-
zni mizi Mastercare, ki ščiti pred zgodnjo degeneracijo skeleta. Priporoča priznani dr. 
Papuga. Več o ponudbi in dogajanju v naši trgovini pa na www.trgovina-greengo.si.

TRGOVINA SIVKA
Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 513 17 14 // sivka@siol.net

Specializirana prodajalna z zdravili, prehranskimi dopolnili, zdravo hrano, naravno 
certificirano kozmetiko, knjigami za zdravo življenje, čaji, eteričnimi olji, ekološkimi 
čistili, darilnim kotičkom … Smo tudi pogodbeni dobavitelj ZZZS za izdajo medicin-
skotehničnih pripomočkov. V naših prostorih poskrbimo tudi za klasične in športne 
masaže. Svojim kupcem pomagamo z nasveti, ki so pomembni za dosego zdravja in 
dobrega počutja. Vabljeni v Sivko.

TRGOVINA SUZANA
Rožna dolina 51 (Mercator), 4248 Lesce

Odpiralni čas: 9-20h (PO-PE), 9-13h (SO)
(040) 433 661 // suzana.369@gmail.com

Zdravju prijazna trgovinica se odlikuje s pestro ponudbo, strokovnostjo, srčnostjo, to-
plino, željš po novih znanjih, pa tudi z dragocenimi izkušnjami naših obiskovalcev, ki 
so vedno dobrodošle … Veseli smo prav vsakega obiska, največja nagrada pa sta nam 
vaše zadovoljstvo in vnovičen obisk. Hvala za zaupanje!

TRGOVINA VITA
Vita center, Pivka 23a, 4202 Naklo

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE)
(04) 251 95 55, (04) 251 95 53 // info@vitacenter.si //www.vitacenter.si 

Smo specializirana trgovina, ki ponuja široko paleto izdelkov za zdravo življenje. Naša 
ponudba se vse bolj usmerja k oskrbi s čim več slovenskimi eko izdelki, ob torkih pa 
jo dopolnjuje ekološka tržnica. Specializirani smo za naslednje pripomočke: stolček za 
otroke z motnajmi v razvoju, terapevtski valji, gibalne deske, terapevtske žoge, orto-
pedski čevlji in terapevtske blazine. Dodatne informacije na www.vitacenter.si

VITACARE PLUS
Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj

Odpiralni čas: 8-21h (PO-SO), 8-13h (NE)
(04) 204 32 02 // www.vitacare.si

Vita Care Plus je plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošnikom po-
nudili samo najboljšo hrano, prehranska dopolnila in zdravila brez recepta. Ponudba 
obsega več kot pet tisoč izdelkov na enem mestu, skupaj z biotržnico. Svoje kupce 
vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.
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BIO PRODAJALNA NORMA
Žolgarjeva 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas:  8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(02) 320 40 22 // norma@norma.si // www.norma.si 

Normandistke te vabimo v najbolje založeno bio prodajalno v Mariboru. Poglej tudi v 
spletno trgovino www.norma.si. Svetujemo ti glede uporabe pravih izdelkov, ko zdrav-
je ponagaja. Izvajamo vitaminsko mineralne preglede in bioterapije. Organiziramo 
koristna predavanja ter delavnice – izobražujemo in navdušujemo za zdrav življenjski 
slog. Naše poslanstvo so zdravi in srečni ljudje. Obišči nas še ti :)

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, otro-
ške hrane ter kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. 
Z izobraževanjem 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 več kot petindvajset 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, uporabi kozmetike … Zdajšnji nabor 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 maščo-
be, 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 noseč-
nice 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 maščo-
be, 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 noseč-
nice in otroke.
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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 raz-
ličnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih 
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje. 

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 združujejo širok program ekološko certificirane prehrane, kozme-
tike, čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, 
otroške hrane ter kozmetike za otroke. V prodajalni v Citycentru Celje ponujamo tudi 
registrirana rastlinska zdravila. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z 
izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so po-
membne za dosego enega samega cilja – zdravja.

BIOTOPIC, TRGOVINA Z ZDRAVO PREHRANO
Glavni trg 10, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(03) 544 16 31 // www.biotopic.si // biotopic.mesto@gmail.com

Trgovine Biotopic združujejo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmeti-
ke, čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otro-
ške hrane ter kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. 
Z izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so 
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

HRAM NARAVE, TRGOVINA ZA  
ZDRAVO ŽIVLJENJE
Na trgu 35, 3330 Mozirje

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO)
(051) 888 549, (051) 225 235 // info@hram-narave.si // www.zajfa.si

Trgovina Hram narave v Mozirju deluje že dobri dve leti. Naša posebnost je, da dela-
mo s srcem ter upoštevamo želje strank, ki jim vedno ugodimo, če je le v naši moči. Z 
veseljem vam bomo pomagali z nasveti, zato se le oglasite pri nas.

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 ostaja-
mo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, 
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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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 ostaja-
mo 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 ostaja-
mo 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 dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA MALINCA
Kidričeva cesta 2b, 3320 Velenje

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE)
(051) 244 557 // info@malinca.si // www.malinca.si 

Malinca je (spletna) trgovina z zdravo prehrano in naravno kozmetiko. Naše poslan-
stvo je osveščanje ljudi o zdravem načinu življenja, pri tem pa dajemo velik poudarek 
na slovensko, nepredelano in organsko hrano. Ponujamo 500 različnih izdelkov: super 
hrano, svežo mleto moko, izdelke iz kokosa, kakava, konoplje, oreščke in suho sadje, 
kosmiče, čaje, presne čokolade, zdrava sladila, alge, začimbe, ...

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 maščo-
be, 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 noseč-
nice in otroke.
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kRŠko IN okoLIcA

SANOLABOR NOVO MESTO
Qulandia, 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 raz-
ličnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih 
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje. 

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 raz-
ličnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih 
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.

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 maščo-
be, 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 noseč-
nice in otroke.

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 maščo-
be, 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 noseč-
nice in otroke.

TRGOVINA BAJKA
Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO, TO, ČE, PE), 9-18h (SR), 8-13h (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 certifi-
cirano naravno kozmetiko. Pri nas vas vedno čakajo sproščen nakup, pomoč pri izbiri 
izdelkov iz bogate, skrbno izbrane ponudbe in nasveti za zdravo življenje.
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kRŠko IN okoLIcA

pRIMoRSkA IN goRIŠkA RegIJA

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 dopolni-
lom, 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 maščo-
be, 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 noseč-
nice 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 dopolni-
lom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA BIYOVIS KOPER
Dolinska cesta 1a (Mercator center), 6000 Koper

Odpiralni čas: 8-21h (PO-SO), 9-15h (NE)
(0590) 13 739, (041) 410 373 // www.vitaminskitesti.si

Dobrodošli v trgovini Biyovis, v kateri vam brezplačno ponujamo analizo vitaminov 
in mineralov ter strokovno svetovanje. Poleg prehranskih dopolnil vam ponujamo 
ekološka olja, čaje, sokove, izdelke brez glutena, ekološko kozmetiko in preventivne 
kompresijske nogavice. Izvajamo mesečne brezplačne preglede lasišča in obraza. 
Biyovisov pozdrav: vaše zdravje, naša skrb.

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 ekološko hrano vseh vrst, ekološkimi prehranskimi dopolnili, 
eteričnimi olji, kozmetiko, semeni, priborom za pripravo hrane in čajev ter z darili; na 
levi strani ulice je okrepčevalnica, v kateri poleg standardne gostinske ponudbe po-
nujamo tudi domače sendviče in torte, presne sladice in več kot sto vrst čajev.
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TRGOVINA ZÂLE & PÉPE
Delpinova 18b (center Eda), 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
(0590) 57 200 // info@zale-pepe.com // www.zale-pepe.com 

Lani poleti smo odprli trgovinico Zâle & Pépe, ki je poklon družinskemu izročilu 
Zahišarjevih iz Šmartnega v Brdih. V njej si prizadevamo, da bi ljudem približali pravo, 
ekološko pridelano in predelano hrano. Za vsakdanje dobro počutje, za zdravje in ve-
selje. Cenimo kakovost, raziskujemo posebnosti in sodelujemo z bližnjimi ekološkimi 
pridelovalci. Prirejamo predavanja in delavnice, prisluhnemo, svetujemo in poklepe-
tamo. Tu lahko prevzamete tudi zabojček sveže ekološke zelenjave iz Vipavske doline. 

VITACARE BIO MARKET
Ankaranska cesta 2, 6000 Koper

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(05) 620 52 10 // www.vitacare.si

Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošni-
kom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot pet tisoč 
izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.

VITACARE BIO MARKET
Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Gorica

Odpiralni čas: 9-21 h, 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(05) 620 52 10 // www.vitacare.si

Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošni-
kom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot pet tisoč 
izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.

BARBIO'S
Cikava 41, 1290 Grosuplje

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(041) 729 666 // info@barbios.si // www.barbios.si 

Barbio's je nova slovenska blagovna znamka vrhunskih zelenjavnih in zeliščnih eko-
loških izdelkov. Biogetta, bio mediteranska sol, bio provansalska sol in bio konopljina 
sol so namenjene lažji pripravi zdravih in okusnih jedi. Jedem dodajo odličen okus 
brez uporabe umetnih dodatkov. Sestavine ohranijo vse bogastvo vitaminov in mine-
ralov. Uporabljamo samo vrhunske surovine iz slovenskih ekoloških kmetij. Izdelki so 
že na prodajnih policah.

EKOLIFE SPLETNA TRGOVINA
Brodišče 28, 1236 Trzin

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu 
(040) 845 996 // info@ekolife.si // www.ekolife.si 

Ekolife natura ponuja vrsto ekoloških izdelkov. Vsi imajo certifikat in jih je priznal tudi 
slovenski kontrolni organ. Ponujamo prehranske izdelke za obogatitev vsakodnevne-
ga jedilnika in zdrav življenjski slog, naravne izdelke za intimno nego iz ekološkega 
bombaža in izdelke za zdravo počutje. Izdelki so na voljo v spletni trgovini in pri vele-
prodajnih partnerjih po Sloveniji (seznam je na voljo na www.ekolife.si).

SpLeTNe TRgoVINe
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LILY LOLO, NARAVNA MINERALNA LIČILA
Žolgarjeva 17, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(064) 154 100 // info@lilylolo.si // www.lilylolo.si 

Lily Lolo ličila že vrsto let osvajajo srca uporabnic. V zadnjih dveh letih so se uvrsti-
la med najboljša naravna ličila ter prejela številne nagrade in priznanja. Odlikuje jih 
harmonija naravnih sestavin in mineralne tehnologije – izjemna lahka sestava, ki koži 
omogoča dihanje. V spletni trgovini je na voljo široka ponudba izdelkov, odtenkov in 
nasvetov. Z veseljem vam pomagamo pri izbiri.

MANAHRANA

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(041) 891 673, (031) 338 934 // info@manahrana.si // www.manahrana.
si 

Zdravo gurmanstvo z ManaHrano. ManaHrana ne polni le želodcev, pač pa telo in 
dušo polni z naravno in kakovostno hrano. Tu se hrana sreča z etičnim odnosom do 
okolja, živali in ljudi, ki hrano pridelujejo in znajo v njej ohraniti le najboljše. Za vas 
izbiramo samo vrhunske izdelke, med njimi tudi presne in brezglutenske, kot so Rude 
Health, Original Beans, Quinola, Together Vitamins, iQ …

PLENICERACMAN.SI

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu 
(04) 510 80 00 // www.pleniceracman.si // info@viral.si

Izdelki Racman kljub pranju pri visoki temperaturi (95 oC) zagotavljajo dolgotrajno 
uporabo. Z nakupom ohranjate delovna mesta v slovenski tekstilni panogi: Na voljo 
so otroške plenice Racman, slinčki, ženski vložki iz bambusa ali ekološkega bombaža, 
nepremočljive podloge za zaščito ležišč. Ponujamo tudi plenice za odrasle (inkonti-
nenca), menstrualne skodelice in pralna sredstva. Brezplačna poštnina za vse pošiljke.

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 po-
nudba, 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
Privškova ulica 42, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu (za nasvet in naročila od 9-14h 
(PO-PE))
(031) 327 745 // info@vitababy.si // www.vitababy.si 

Zamisel o ekološki trgovini se je porodila hkrati z rojstvom otroka. Želeli smo najboljše 
za njegovo zdravje, tega pa v Sloveniji nismo našli, vsaj ne v celoti. Na enem mestu po-
nujamo najkakovostnejše ekološke izdelke za dojenčke in malčke. Prepričani smo, da 
si vsak otrok že na začetku življenjske poti zasluži najboljše. Smo tudi edini v Sloveniji, 
ki ponujamo najnaprednejše biorazgradljive plenice na svetu.

SpLeTNe TRgoVINe
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