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Neutral® produkter tillverkas av 100%
GOTS-certifierad ekologisk bomull.
Vi använder biologiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, såväl
som ekologiska frön för att odla vår
bomull. Inga skadliga kemikalier, inga
GMO-frön. På detta sätt uppnår vi
renare floder och grundvatten, berikad biologisk mångfald såväl som
giftfri handplockning för bönderna.

EU ECOLABEL

License no. DK/016/049

Det officiella EU-märket för miljövänliga produkter. Vi rengör och återvinner avloppsvatten, såväl som att vi
minskar och återvinner överskottsmaterial. Vi använder endast de mest
miljövänliga färgningsmetoderna och
arbetar kontinuerligt för att förbättra
hur vi gör kläder. Alltid i linje med EU
Ecolabels höga normer för ekologisk
och miljövänlig produktion.

NEUTRAL®
RESPONSIBILITY
I stället för att använda konventionell
energi produceras Neutral® produkter
främst genom förnybar vind och solenergi. Energikällor som både bidrar
till miljövänlig produktion och bidrar till
att minska koldioxidutsläppen, vilket
både gynnar den lokala miljön och
vårt globala klimat.

Fairtrade är inte välgörenhet, men ett
okay sätt att agera. Bönder som odlar
Neutral® bomull garanteras ett rimligt
pris för sin skörd. Med Fairtrade minimipris och Fairtrade Premium kan de
förändra sina liv. Som att skicka sina
barn till skolan eller investera i bättre
verktyg. Det är okay!
License no. 19007

SA8000
Fabriksarbetare är hårt arbetande
människor. Det är okej när de har en
säker arbetsmiljö, får levnadslön, en
rättvis arbetstid och förhandlingsfrihet. Med SA8000 som säkerställer att
våra gemensamma och grundläggande mänskliga rättigheter respekteras
vet vi att detta är fallet.

OEKO-TEX
Oeko-Tex testar kläder för skadliga
kemikalier och garanterar att du och
dina kära kan bära Neutral® produkter utan att behöva tvätta ur kemikalier först. Oeko-Tex är sålunda den
sista okej-stämpeln och garantin
för en 100% okej slutprodukt! Klara
att användas och helt kemikaliefria.
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GOTS
Neutral® produkter tillverkas av 100%
GOTS-certifierad ekologisk bomull.
Vi använder biologiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, såväl
som ekologiska frön för att odla vår
bomull. Inga skadliga kemikalier, inga
GMO-frön. På detta sätt uppnår vi
renare floder och grundvatten, berikad biologisk mångfald såväl som
giftfri handplockning för bönderna.

License no. 19007

FAIRTRADE
Fairtrade är inte välgörenhet, men ett
okay sätt att agera. Bönder som odlar
Neutral® bomull garanteras ett rimligt
pris för sin skörd. Med Fairtrade minimipris och Fairtrade Premium kan de
förändra sina liv. Som att skicka sina
barn till skolan eller investera i bättre
verktyg. Det är okay!

EU ECOLABEL
Det officiella EU-märket för miljövänliga produkter. Vi rengör och
återvinner avloppsvatten, såväl som
att vi minskar och återvinner överskottsmaterial.Vi använder endast de
mest miljövänliga färgningsmetoderna och arbetar kontinuerligt för att
förbättra hur vi gör kläder. Alltid i linje
med EU Ecolabels höga normer för
ekologisk och miljövänlig produktion.

SA8000
Fabriksarbetare är hårt arbetande
människor. Det är okej när de har en
säker arbetsmiljö, får levnadslön, en
rättvis arbetstid och förhandlingsfrihet. Med SA8000 som säkerställer
att våra gemensamma och grundläggande mänskliga rättigheter respekteras vet vi att detta är fallet.

NEUTRAL® RESPONSIBILITY
I stället för att använda konventionell
energi produceras Neutral® produkter främst genom förnybar vind och
solenergi. Energikällor som både
bidrar till miljövänlig produktion och
bidrar till att minska koldioxidutsläppen, vilket både gynnar den lokala
miljön och vårt globala klimat.

OEKO-TEX
Oeko-Tex testar kläder för skadliga
kemikalier och garanterar att du och
dina kära kan bära Neutral® produkter utan att behöva tvätta ur kemikalier först. Oeko-Tex är sålunda den
sista okej-stämpeln och garantin
för en 100% okej slutprodukt! Klara
att användas och helt kemikaliefria.
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