
NA SONČNI STRANI ALP

Moja koža.

Moje življenje.

Moj planet.
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Slovenija na sončni  
strani Alp
Slovenija z okoli dva tisoč sončnimi 

urami na leto spada med bolj oson-

čene države v Evropi in upravičeno ji 

rečemo ‚dežela na sončni strani Alp‘.

Reke so »žile« našega  
planeta!

Voda je naravna dobrina, nepo-

grešljiva za življenje na Zemlji. 

Voda v naravi nenehno kroži. Z 

izhlapevanjem prehaja v ozračje in 

se s padavinami vrača v oceane in 

na kopno. Na kopnem se del vode 

porabi za življenjske potrebe, del 

vode odteče v reke in v podzemlje 

ter konča v širnih morjih, majhen 

del pa izhlapi in kroži v ozračju.

Če se le malce zavedamo 

pomembnosti narave, njenega 

vpliva na trenutni razvoj in 

vpliva na prihodnost, moramo 

dvigniti zavedanje na še višjo 

raven in v praksi marsikaj 

spremeniti. Vode, jezera, 

mokrišča, reke in morja so le 

delčki mozaika – in človek 

lahko pripomore, da se bo vsak 

delček še izboljšal, da se bo 

ohranila njegova čistost.

Na našem planetu je sladke vode le 

nekaj odstotkov, dostopne pa je še 

precej manj. V zadnjih sto letih se 

je poraba (pitne ali sladke) vode 

povečala za šestkrat. Zato vlada 

občutno pomanjkanje pitne vode 

že v mnogih deželah sveta.

Naraščanje števila prebivalstva  

in klimatske spremembe lahko ob 

dosedanjem načinu uporabe vode 

privedejo do velike svetovne vodne 

krize. Vzporedno z naraščajočo 

porabo vode naraščajo tudi emisije 

nevarnih snovi vanjo in s tem 

vplivajo na slabšanje njene 

kakovosti ter na uporabnost  

vodnih virov za človeške potrebe.

•  Zemlja je vodni planet, saj skoraj 

71 % njene površine prekriva voda.

•  Voda omogoča nastanek in 

razvoj življenja.

•  V hidrosferi se voda pojavlja v 

treh agregatnih stanjih.

•  97,5 % vode v hidrosferi je slane.

•  Največ sladke vode je shranjene v 

ledenih pokrovih, v ledenikih in 

snežiščih.

•  Človeštvo lahko neposredno 

uporablja le dober odstotek 

sladke vode na planetu.  

Naša ljuba dežela je naravni zaklad.

Slovenija je bogata z biseri naravne 

in kulturne dediščine. Nekateri izmed 

njih predstavljajo pomemben kamen-

ček v mozaiku svetovne dediščine 

človeštva in sodijo pod okrilje Unes-

ca. Na seznamu svetovne naravne in 

kulturne dediščine sta se tako znašli 

po dve naravni in kulturni znameni-

tosti, še pet jih je trenut no na posku-

snem seznamu svetovne dediščine. 

Na reprezentativni seznam  svetovne 

nesnovne kulturne dediščine člo-

veštva so uvrščene štiri posebnosti 

Slovenije. Poleg tega se Slovenija 

pojavlja tudi v drugih programih 

Unesca: v svetovni mreži biosfernih 

območij, svetovni mreži geoparkov, 

na UNESCO seznamu pisne kulturne 

dediščine ‚Spomin sveta‘ ter na  

seznamu mednarodno pomembnih 

mokrišč.
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V življenju se moramo 
večkrat vprašati, kako 
naša dejanja vplivajo  
na druge dejavnike,  
ki so pomembni za naš  
obstoj na tem planetu.

Zaradi zavedanja o vsem tem je 

treba širše gledati na celotno sliko.

 

Podjetje Ekolife natura je bilo 

ustanovljeno z namenom, da  

bi pri ljudeh okrepilo zavest  

in znanje o pomenu življenja,  

ki bi ga morali živeti  v sozvočju  

z našim planetom Zemlja.

Reke izpirajo zemeljsko površino, 

odnašajo prst, kamne… Reka deluje 

kot mlin, kot stroj, ki melje kamne 

in prst – in na koncu se rudninske 

snovi, soli in ostalo odlagajo v je-

zera, morja… Rezultat tega procesa 

je slanost morja in nekaterih jezer.

Človeška bitja smo inteligentna 

bitja, globoko povezana s celotnim 

sistemom narave.

Človek s svojimi posegi in 

dejavnostmi močno vpliva na 

okolje, zato je tako pomembno 

ozaveščanje ljudi.

Naše življenje je močno povezano 

z vodo, odvisno je od nje. Voda je 

tako rekoč naša kri, brez katere ne 

bi mogli živeti.

Izviri, potočki, reke, jezera, morja – 

vse to sestavlja naše bivalno 

okolje. Vse je povezano, vsak 

delček je kamenček v mozaiku.

Dolina usmerja reko, reka dolbe 

dolino, skupaj pa ustvarjata 

razmere za pestro življenjsko 

združbo. To sožitje je pomembno 

za nešteto procesov, ki vplivajo  

na širše okolje.

Dejavnosti podjetja so izobraževa-

nje, ozaveščanje in ponudba kako-

vostnih naravnih izdelkov. 

V letošnjem letu smo se odločili 

znatno okrepiti ozaveščanje o 

vodah na planetu. Obenem 

vsakomur ponudimo tudi rešitve,  

s katerimi se izognemo 

dodatnemu onesnaževanju.

S ponudbo naših novih izdelkov za 

zaščito pred soncem želimo dose-

či ravno to – zmanjšati uporabo 

krem z vsebnostjo snovi, ki škodu-

jejo naravi in njenim podsistemom. 

Najprej želimo usmeriti pozornost 

na tri biotope oziroma življenjske 

prostore v Sloveniji in nato zajeti 

še celotno Slovenijo – a ne le 

naravne parke, ampak vse dele 

našega sveta, vsa zdravilišča, 

wellnesse in odprte bazene in 

sploh vsa kopališča, kjer ljudje 

uporabljajo izdelke za zaščito pred 

soncem. Sem spadajo tudi hoteli, 

kampi in gorske postojanke. 

Skratka, želimo ozaveščati ljudi  

na vseh področjih, kjer uporabljajo 

neprimerne, naravi škodljive kreme 

za zaščito pred soncem.
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Projekt »Na sončni strani Alp«  

je ustvarjen z namenom, da 

skupaj naredimo več za 

varovanje narave oziroma 

našega planeta. K sodelovanju 

vabimo vse zainteresirane 

občine, zavode, podjetja, 

toplice, kampe, turistične 

inštitucije, trgovce, strokovno 

javnost… Skupaj zmoremo več!

Skupaj na poti, skupaj v življenju, 

skupaj na planetu. Moja koža, 

moje življenje, moj planet.

Zgoraj napisane besede so vodi-

lo k ozaveščanju, da moramo 

stopiti skupaj in spremeniti naš 

odnos do nas samih, okolja, v 

katerem živimo, in celotnega 

našega planeta.

Pristopite k našemu  
projektu in naj bo to  
tudi vaš projekt!

 izumirajo, danes vemo, da imajo 

sestavine izdelkov za zaščito pred 

soncem negativne posledice tudi 

na vode v naši neposredni bližini.

Zdaj je čas za korak naprej – naj 

bo zaščita proti soncu varna ne 

samo za nas, pač pa tudi za naše 

okolje. Zavestno se odločimo, da 

bomo v Sloveniji uporabljali samo 

kreme z naravnimi filtri, ker so 

prijazne tudi okolju in ne uničujejo 

našega biotopa! Tako naše kopanje 

v jezerih, rekah, zdraviliščih, well-

nes centrih, morju idr. ne bo pustilo 

traj nih negativnih posledic za  

naše okolje. 

V zadnjih letih je bilo veliko nareje-

nega v zvezi z ozaveščenostjo  

glede zaščite pred soncem, kako 

pomem b no je v današnjem času  

zaščititi kožo - naš največji organ - 

pred sončnimi žarki, ki nam lahko 

prinesejo trajno poškodbo kože. Če 

smo še do nedavnega razmišljali, da 

je problem negativnega vpliva izdel-

kov za zaščito pred soncem priso-

ten samo v obmorskih krajih in v de-

želi koral, ki  zaradi škodljivih sestavin 

Pomagajte nam in sodelujte  

v projektu - kot posameznik,  

kot podjetje, organizacija, kot 

družba, ki vam je mar za okolje, 

človeka in planet.

Pristopite k projektu, kontaktiraj-

te nas preko maila (tajca@ekoli-

fe.si) ali preko družbenih omrež-

jih - FB ekolife in IG ekolifenatura. 

Mogoče skupaj najdemo še 

kakšno idejo, kako v praksi spe-

ljati projekt, ki bo resnično pozi-

tivno deloval na naše okolje. Ve-

seli bomo vsakega, ki nas bo 

podprl in nam pomagal spreme-

niti navade vsaj enega uporabni-

ka, da se ozavesti o tem, kako 

lahko manj škoduje sebi in nara-

vi, če bo uporabljal izdelke z na-

ravnimi filtri.

VABILO K PROJEKTU  
»NA SONČNI STRANI ALP« 

Hvala za sodelovanje v projektu  
Na sončni strani Alp.

Vaša podpora nam soustvarja 
energijo za nadaljnje 
raziskovanje našega planeta.

Planet pa ustvarja pogoje  
za življenje vseh živih bitij.
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SPF: Sun Protection Factor 
 =  

ZF: Zaščitni Faktor

UVA žarki so povzročitelji staranja 

in odgovorni za porjavelost kože,  

ki je pokazatelj poškodovane kože 

tudi v globljih plasteh kože.

UVB žarki so odgovorni za sončne 

opekline in dosežejo le zgornje 

plasti kože. V telesu sprožijo 

sintezo vitamina D. Najmočnejši  

so običajno med 12. uro dopoldne 

in 16. uro popoldne (od začetka 

aprila do začetka septembra). 

Nekaj minut izpostavljanja sončnim 

žarkom v tem času (vsaj 40% 

kože) bo poskrbelo, da se bo tvoril 

izjemno pomemben vitamin D.  

Ta čas lahko preživimo na soncu 

brez zaščite, saj le-ta blokira 

tvorbo vitamina D za 95%.

•   primerne za telo in obraz 

•  100% naraven filter

•  enostaven nanos, brez  

belih sledi

•  ne škoduje vodnim  

organizmom in koralam

•  tudi za zelo občutljivo kožo

•  dermatološko testirano

Pri nakupu krem za zaščito 
pred soncem svetujemo:

1.  Izdelek naj ne vsebuje sinte-
tičnih zaščitnih faktorjev. 

2.  Zaščita naj bo le mineralna 
- titanijev dioksid ali cinkov 
oksid, ki nista v nevarni 
nano obliki.  

3.  100% naravne kreme. 

Če ste ves čas zaščiteni pred son

čnimi žarki, ne pozabite na dodaja

nje liposomskega vitamina D skozi 

celo leto, tudi poleti.  Predvsem 

ga priporočamo od septembra do 

aprila, ko ni žarkov UVB, ki poskr

bijo za sintezo vitamina D.  

Kreme za zaščito pred soncem Ekolife natura:
Prednosti: 

•  CO
2
 nevtralna proizvodnja

•  brez nano tehnologije

•   takojšna zaščita pred sončno 
svetlobo

•  mineralna zaščita - 100% naravno

•  brez alkohola

•  brez sintetičnih filtrov

•   vodo odporno in varuje okolje

•   sestavine naravnega izvora

•  brez sintetičnih barvil, dišav  
in konzervansov

•  veganski izdelek

•  brez PEG, SLS in parabenov

•   brez gensko spremenjenih  
organizmov

•  brez parafina, silikona  
in izdelkov iz nafte

•   brez poskusov na živalih

•  naravna eterična olja krepijo 
dobro počutje

•  ne škoduje koralnim grebenom, 
vodnim organizmom  
in vodovjem

•   izravnana UVA/UVB zaščita 1:3



Ne pozabimo na zaščito  
pred soncem v visokogorju,  

tako poleti kot pozimi.
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1  
100% NARAVNO

 SONČNO mLEKO 
 za zaščito pred soncem,

 ZF 50, 100 ml,  
 sensitive 

močna zaščita za občutljivo kožo

3  
100% NARAVNA

 SONČNA KREmA 
 za zaščito pred soncem,

 SPF 45, 50 ml,  
 za dojenčke in otroke 

močna zaščita za občutljivo kožo

2  
100% NARAVNO

 SONČNO mLEKO 
 za zaščito pred soncem,

 ZF 30, 100 ml,  
 sensitive 

srednja zaščita za občutljivo kožo

 

Nežna krema se hitro vpije, 

se ne pozna na koži in deluje 

takoj po nanosu. Ekološko 

olje granatnega jabolka, oljke 

in makadamije zagotavljajo 

vlago in nego. Izvleček morske 

jagode ter izvleček olja večerne 

primorke ščitita posebej 

občutljivo kožo.

100%  vseh vsebovanih  

sestavin je naravnega 

izvora,

 99%  rastlinskih sestavin 

izvira iz nadzorovanega 

biološkega nasada.

Pri zaščiti pred soncem svetujemo uporabo  
UV majčk in pokrivalo, kremo pa nanesemo  

tudi na manjših površinah, kot so roke,  
lica in vrat, ki niso zaščitene z oblačili.

Mleko za zaščito pred soncem 

nudi zaščito za občut ljivo  

kožo, ki je enostavna za nanos. 

Njen varovalni kompleks iz 

mineralnih filtrov takoj deluje 

proti škodljivim UVA in UVB 

žarkom. Hkrati mešanica 

izbranih negovalnih rastlinskih 

olj poskrbi za optimalno  

nego.

Olja koščic malin, granatnega 

jabolka in karanje ter rastlinski 

vitamin E, delujejo antioksida-

tivno, izboljšajo prožnost kože, 

ter preprečujejo staranje. 

100%  vseh vsebovanih sestavin 
je naravnega izvora,

  97%   rastlinskih sestavin  
izvira iz nadzorovanega 
biološkega nasada.
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Ali ste vedeli…

Ste kdaj razmišljali  
o tem, da tudi kreme  
za sončenje onesnažujejo  
naš planet? 

Po podatkih študije, ki so jo 

izvedli na Havajih, Deviških otokih 

in v Izraelu, vsako leto na svoji 

koži znosimo v morje od 4.000 

do 6.000 ton, po nekaterih 

ocenah pa celo do 14.000 ton 

zaščitnih krem za sončenje, ki 

vsebujejo različne organske in 

anorganske UV-filtre.   

Planet Zemlja je naše bivališče, naš 

dom, v katerem živimo v medse-

bojno odvisni skupnosti. Prav zato 

ni mogoče priznati pravic samo 

človeškim bitjem, temveč tudi  

celotnemu našemu planetu in 

vsem čutečim bitjem.

Pred nami je pomemben čas – čas 

kolektivne zavesti, ko lahko vsak 

pripomore k izboljšanju odnosa do 

matere Zemlje in do vseh - čutečih 

bitij. 

Najnovejša raziskovanja so razkrila 

strašanski negativni vpliv na koral-

ne grebene. Obala je najbolj one-

snažena tudi zato, ker se tja po-

gosto zlivajo odplake iz hotelov in 

drugih nastanitev (nekatere škod-

ljive učinkovine tudi po prečišče-

vanju odplak niso odstranjene). 

Tako je že 10 % koralnih grebenov 

ogroženih zaradi kemikalij iz izdel-

kov za zaščito pred soncem. Te 

kemikalije povzročajo nenavadno 

rast novih koral, trajne DNA 

Vsi ljudje in na koncu vsak 

posameznik in vsaka institucija, bi 

morala prevzeti odgovornost do 

planeta Zemlje in do vseh čutečih 

bitij. Spodbujanje, spoštovanje, 

izobraževanje, ozaveščanje,  bi 

morali biti del naše skupne poti!

Podjetje Ekolife Natura skupaj  

z vsemi zaposlenimi skrbno načr-

tujemo vse izdelke, da so v skladu 

z zgoraj navedenimi dejstvi.

Pred nami je nova linija izdelkov 

za zaščito pred soncem, ki s 

svojimi sestavinami poskrbi za 

naravno zaščito kože, hkrati pa 

ne povzroča onesnaževanja morja 

in narave.

Na življenje v morju vplivajo številni 

dejavniki: podnebne spremembe, 

onesnaževanje z odpadki, pred-

vsem plastiko, a ne pozabimo tudi 

na uporabo škodljivih izdelkov za 

zaščito pred soncem.

Na količino odplaknjenih krem v 

morje imamo največji vpliv turisti, 

zato jo lahko znižamo preprosto  

in hitro – že s pametno izbiro iz-

delkov za zaščito pred soncem. 

 spremembe, bledenje koral ter 

šibijo prilagodljivost koral na pod-

nebne spremembe. Hitro izumira-

nje koralnih grebenov je postala 

nedvoumna globalna težava, ki je 

vidna od Floride do Havajev, pa 

tudi na drugi strani Zemlje, ob 

obalah Tihega oceana. Od leta 

1980 je izginilo približno 90 od-

stotkov grebenov na Karibih in 

lahko trdimo, da sta za to najbolj 

odgovorna oksibenzon in onesna-

ževanje voda z izdelki za zaščito 

pred soncem.



ZA VEč ENErgIjE

LIPOSOMSKI VITAmINI



Prijazne do kože in našega planeta

Ekolife Natura d.o.o.

Brodišče 28

1236 Trzin, Slovenia

t: + 386 40 845 996
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 w: www.ekolife.si
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