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#Fenntarthatóság



A hej:pure egyet jelent 
a következőkkel:
• Fenntartható koncepció szigorú 

parfümkészítési szabványok betartásával

• Aktuális, sőt égetően fontos témák

• Klímasemlegességi tanúsítvány

• Szociális projektek

• Német márka

• 100%-ban vegán

• Nem tartalmaz vitatott összetevőket
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Kommunikációs anyagainkban az alábbi öt alapelvre hivatkozunk





Jó Önnek

Illataink nem tartalmaznak 
olyan vitatott összetevőket, 
mint a:

ftalátok
ásványi olajok
pálmaolaj
UV-szűrők
színezékek

Jó a környezetnek

Illataink 100%-ban vegánok, és 
állatkísérletek nélkül kerültek kidolgozásra.
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Tiszta illat



FSC-
tanúsítvánnyal

Az erőforrások felelős 
használata.

Élénk színek

Vízbázisú, környezetbarát 
tinták.

Nincs celofáncsomagolás

Az összehajtható dobozhoz nincs szükség 
műanyagra.

Üvegpalack

Részben újrahasznosított üvegből.

Nincs műanyag kupak
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Újrahasznosított anyag 

A palack részben újrahasznosított üvegből, 
míg az összehajtható doboz 100%-ban 
újrahasznosított papírból készült.

Fenntartható csomagolás



Kérjük, szedje szét

A szórófejes kupak lecsavarható, és a 
fémfüllel együtt újrahasznosítható.

Egyszerű hulladékkezelés

Az összehajtható doboz és az üvegpalack a 
szelektív papír-, illetve üveggyűjtő tárolókba 
helyezhető.
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Újrahasznosítható és 
klímatudatos

Jó a helyi közösségnek

Minden egyes összetevő méltányos 
munkakörülményeket biztosító, felelős 
gazdálkodásból származik.

Jó a bolygónak

A hej:pure teljes illatcsaládja tökéletesen 
klímasemleges. Önkéntes alapon kompenzáljuk 
CO2-kibocsátásunkat úgy, hogy CO2-csökkentő 
projekteket támogatunk. Az egyik projekt célja a 
tiszta ivóvíz biztosítása Ugandában, a másik, a 
Plastic Bank nevű szervezettel közös projektünk 
pedig a tengerek védelméről szól.
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Paul Guerlain
parfümőr

Néhány példa Paul Guerlain 
referenciái közül:

• Pleine Lune (Bastille) 
• Carnal Cacao (Maison Tahiti)
• Décotré (Kimono Tsuya) 

VIZES

tiszta | friss | vizes | tengeri

leheletnyi vízi virággal

nőies

pure water

Az illat egyik komponense a felelős forrásból 
származó indiai jázminesszencia.

„Az illat szívjegyeihez jázmint választottam, 
mivel ez a gyönyörű, finom virág kiemeli 
a parfüm elbűvölő auráját.”
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Néhány példa Amandine Marie 
referenciái közül:

• Chloé (társalkotó: M. Almairac)
• Burberry Body (társalkotó: M.     
Almairac) 
• Angel EdT  (Thierry Mugler)

Az illat egyik komponense a felelős forrásból 
származó haiti vetiverolaj.

„Ennél az illatnál a körtefa ihletett meg –
az ágak fás textúrája a rajtuk található finom 
rügyekkel, amelyekből végül a lédús 
gyümölcsök is kifejlődnek.”

iFÁS

meleg | fás | tiszta | nedves

leheletnyi fehér fával

uniszex

pure wood

Amandine Marie 
parfümőr



pure flower
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VIRÁGOS

könnyed | friss | tiszta | elegáns

finom rózsaszirmokkal

nőies

Julien Plos
parfümőr

Az illat egyik komponense a felelős forrásból 
származó bolgár damaszkuszirózsa-olaj.

„Mint a frissen szedett rózsa. Egy modern, 
virágos illatot alkottam, amelyet fűszeres, fás 
jegyekkel társítottam.”

Néhány példa Julien Plos 
referenciái közül:

• Eau de Lacoste (Lacoste)
• Indigo Water (Rituals) 
• Spring Gardenia (Rituals) 

i
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Fő képanyagok
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Az egyes változatok képanyagai
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Másodlagos kihelyezésű POS
A POS összes anyaga

FSC-tanúsítvánnyal rendelkezik

Pult display

Padlón álló állvány

Ablakdekorációk

Illatteszter csíkok
Kék Angyal tanúsítvánnyal

QR-kód
A honlapra mutató link
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i
Tartsa meg: 
később újra 

fel lehet 
használni! 



A POS kihelyezési előírásai
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1. Helyezze
szemmagasságba. 

2. A DKNY, Calvin Klein, 
Issey Miyake 
márkák közelében. 

3. Használja
a termékkiemelőt
és a polcelőlapot.
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Fő értékesítési információk

A hej:pure illatcsalád

Változatok: pure water, pure wood és pure flower

Típus: eau de parfum

Mennyiség: 50 ml

Ajánlott fogyasztói ár: 34,95 €
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ClimatePartner

A ClimatePartner címke átláthatóságot és hitelességet garantál a 
végfogyasztókkal folytatott kommunikáció során. 

Termékszinten a teljes értéklánc CO2-kibocsátásait dokumentáljuk.                           
A karbonlábnyom vállalati- és termékszinten is az átfogó klímavédelmi stratégia 
alapjául szolgál. A vállalat ökológia lábnyoma alapján meghatározhatók a csökkentést 
és megelőzést célzó intézkedések. A klímavédelmi projektek célja a klímasemlegesség 
elérése és a fenntarthatósági célok megvalósítása.

Az általunk támogatott klímavédelmi projektek általános és részletes bemutatását itt 
találja: http://www.climatepartner.com/17201-2108-1001

https://urldefense.com/v3/__http:/www.climatepartner.com/17201-2108-1001__;!!Gajz09w!S-GAB39y79Vif7W8T9Y08xFHqUtmgaUf9bAoWJXJYlwA_ySjLNTvgVREdI4xInDn398$
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Projektek
A műanyagáradat megfékezése

Évente több mint 8 millió tonna műanyag hulladék kerül   az 
óceánba. Különösen a fejlődő országokra jellemző az, hogy 
hiányzik a megfelelő hulladékgazdálkodáshoz szükséges 
infrastruktúra. Haitin, Indonéziában, Brazíliában és a Fülöp-
szigeteken a helyiek gyűjtik a műanyag hulladékot. 
A gyűjtőpontokon az összegyűjtött hulladékot pénzre, ételre, 
ivóvízre vagy iskolai tandíjra válthatják be. Az összegyűjtött 
műanyagot újrahasznosítják: úgynevezett „Social Plastic”-ká 
válik, vagyis termékek csomagolásaként születik újjá.

Tiszta víz ugandai családoknak

Ugandában több mint 40 millió ember nem jut tiszta 
ivóvízhez. Ez egészségügyi, gazdasági és környezeti 
problémákhoz vezet. Tisztítás céljából a legtöbb család 
először felforralja a vizet, ehhez pedig fát vagy faszenet 
használnak. Ez egyrészt CO2-kibocsátással jár, másrészt   a 
különféle régiókban egyre nagyobb erdősávokat vágnak ki. 
A „Spouts” projekt során alacsony jövedelmű családok 
kapnak kerámiából készült vízszűrőt. Ezek a szűrők a 
baktériumok 99,9%-át eltávolítják, kapacitásuk körülbelül 
20 liter. 

A projekthez kapcsolódó szabvány: kombinált projekt 
Gold Standard VER (dupla Gold Standard VER projekt)
Technológia: tengervédelem
Régió: Plastic Bank, világszerte
Megvalósító: Plastic Bank
További információk: www.climatepartner.com/1087

A projekthez kapcsolódó szabvány: Gold Standard 
VER (GS VER)
Technológia: tiszta ivóvíz
Régió: Spouts, Uganda
Éves mennyiség: 30 000 t CO2-egyenérték
Hitelesítő: Gold Standard
További információk: www.climatepartner.com/1154
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WWF

Támogatjuk a WWF-et

A Természetvédelmi Világalap (WWF) az egyik legnagyobb és legtapasztaltabb
természetvédelmi szervezet a világon. Több mint 100 országban aktív. A szervezetnek
világszerte több mint ötmillió támogatója van. Munkatársaik jelenleg 1300 projektben
vesznek részt világszerte, hogy megőrizhessük bolygónk biológiai sokszínűségét. A szervezet
célja az, hogy támogassa a természet és a környezet védelmét, a tudományt, valamint a
természeti világgal kapcsolatos oktatást.

Fenntartható hej:pure márkánk révén társadalmi szerepvállalásra és felelősségvállalásra
törekszünk. Ezért segítjük adományainkkal a WWF kiválasztott projektjeit, amelyek célja a
műanyag hulladék áradatának megfékezése.

Cserébe:

• Használhatjuk a pandás logót, de CSAK a WWF fotójához kapcsolódóan.

• Minden kommunikációs anyagunkban megemlíthetjük, hogy támogatjuk a WWF-et, 
és egyértelműen megnevezhetjük őket.

• MINDEN olyan szöveget és fotót használhatunk, amely projektjeinkkel kapcsolatosan   
a WWF honlapján megjelenik (de mindig fel kell tüntetnünk a forrást).
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Projektek

Tengervédelem és a műanyagáradat visszaszorítása 

A Föld felszínének körülbelül 70%-át víz borítja. De manapság 
az óceán minden egyes négyzetkilométerére több százezer 
darab műanyag hulladék jut. Az óceánban található szemét 
háromnegyede műanyag. Pontosabban: évente 4,8 és 12,7 
millió tonna közötti műanyag végzi az ócaeánban.    
A műanyag által okozott probléma folyamatosan nő, és évente 
több tízezer állat életét követeli. 

A mi hozzájárulásunk

A WWF tevékenységének célja az, hogy a származási 
helyüknél akadályozza meg a műanyag hulladékok óceánba 
kerülését. Adományunkkal segíthetünk a műanyag 
hulladékok elleni harcban.

A WWF szemétszállító kocsikat és konténereket szerez be         
a jobb újrahasznosítás érdekében, workshopokat kínál             
a létfontosságú oktatási feladatok elvégzéséhez, valamint 
képzéseket szervez a helyi lakosok számára.



30



31

Újrahasznosítás

Az összes hej:pure 
termék 

újrahasznosíthatósága

98%
KIVÁLÓ

A tanúsítást egy külső intézet, a Cyclos végezte, 
2021 októberében. 
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Mit jelent...

...az FSC logó?

Az FSC-címke a következetesen megbízható folyamat bizonyítéka: 
tíz elv és 56 pontos kritériumrendszer került kidolgozásra, amelyek 
az erdőgazdálkodásban világszerte alkalmazandó FSC szabványok 
alapját képezik. Azok az erdők, amelyekben a szabványoknak 
megfelelően folyik a gazdálkodás, FSC-tanúsítványért
folyamodhatnak. 
Az FSC átláthatóságot, védjegybiztonságot és információs 
szolgáltatásokat is nyújt a helyes erdőgazdálkodásban érdekelt 
vállalatok és szervezetek számára.

Áttekintés: az FSC globális jelenléte számokban

• 231 375,428 hektár rendelkezik FSC-tanúsítvánnyal
• 50 636 FSC-tanúsítvány került kiosztásra termékláncok számára
• 1399 aktív FSC hirdetési licenc
• 1165 FSC-tag a világ 89 országában   

...a Kék Angyal tanúsítvány?

A Kék Angyal több mint 40 éve a német szövetségi kormány 
környezetvédelmi szimbóluma. Környezetbarát termékek és 
szolgáltatások elismerésére szolgál, és nincs még egy olyan címke a 
nem élelmiszer ágazatokban, amely ennyire ismert lenne. Számos 
napi használati cikk rendelkezik ilyen szimbólummal, a festékektől 
kezdve a bútorokon át egészen        a mosószerekig vagy 
újrahasznosított papírig.

Több mint 1600 vállalat 20 000-nél is több terméke kapta meg        
a Kék Angyal pecsétet.

E környezetvédelmi szimbólum célja az, hogy megbízható 
útmutatásként szolgáljon egyéni fogyasztók, vállalati ügyfelek és 
hatóságok számára a környezetbarát vásárláshoz. Végső soron   a 
környezetbarát termékek iránti konkrét kereslet ökológiai 
termékinnovációkat és csökkentett környezeti hatásokat igényel. A 
Kék Angyal egyet jelent a független, átlátható és igényes 
címkézéssel.
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pure water

Jázmin

A világ két vezető jázmintermelőjének egyikeként indiai partnerünk 
fenntartható, helyiek által üzemeltetett vállalkozásként működik, 
amely a régió iránti hosszú távú elkötelezettségéről ismert. A 2018 óta 
fennálló partnerkapcsolatunknak köszönhetően az LMR számos olyan 
kezdeményezést tudott megvalósítani, amelyek fejlettebb 
mezőgazdaságot, valamint a jázmintermesztő iparágban dolgozó 
szüretelők, gazdák és munkások jobb életkörülményeit teszik 
lehetővé. Az LMR és partnerei előre vállalják, hogy egy bizonyos 
mennyiséget a termelési költségen plusz egy bizonyos árrésen alapuló 
rögzített nagykereskedelmi áron vásárolnak fel, így garantálva a 
gazdák számára a biztos jövőt.

For Life tanúsítvánnyal: CSR-program 
2019 óta a teljes ellátási lánc For Life tanúsítvánnyal rendelkezik.  
A For Life az Ecocert szervezet címkéje, és a jázminkivonat 
fenntarthatóságát szavatolja. A tanúsításhoz bizonyos 
fenntarthatósági kritériumokat kell teljesíteni, amelyek a következők: 
átláthatóság, környezeti felelősségvállalás, méltányos 
munkakörülmények, valamint pozitív kapcsolat a termelőkkel és a 
regionális közösségekkel.
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pure wood

Haiti vetiverolaj

A vetiver sok országban nő, de az illóolaj fő és legjobb minőségű 
forrása Haiti délnyugati részén található. 

A Firmenich a legnagyobb magánkézben lévő parfüm- és ízelőállító 
vállalat a világon. A vetiverolajat a vele a NaturalsTogether™
keretében régóta együttműködő Frager vállalattól kapja. Ez a jelentős 
vetiverszállító régóta dolgozik azon, hogy javítsa a vetivertermesztők 
életkörülményeit. A vetiverolaj Haiti egyik legfontosabb 
exportterméke, és az évek során a gazdaság egyik nagyon fontos 
elemévé vált a szigeten, amelyen a jelenlegi állapotok nagyon 
megnehezítik a termelést. A vállalat kivételes elkötelezettségének 
elismeréseként a Frager 2016-ban Source & Soul díjjal jutalmazta a 
Firmenich vállalatot.
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pure flower

Bolgár damaszkuszi rózsa 

A felelős beszerzés a teljes ellátási lánc mentén fenntartható 
szemléletet követel meg. Ez azt jelenti, hogy a Firmenich átlátszó 
adatszolgáltatást nyújt az összetevők beszerzési forrásairól. 

Hogy miért fontos ez? A fenntarthatóság garantálása biztosítja  az 
ellátási lánc integritását most és a jövőben, valamint az általa 
támogatott közösségek megélhetését. 

A vállalat aktívan részt vesz a beszállítók ellenálló képességének 
javításában azáltal, hogy törődik a természetet tisztelő és az 
éghajlati válságra reagáló emberekkel – mindezt úgy, hogy segít az 
embereknek a saját lábukra állni. 

A Firmenich szoros együttműködést folytat független partnerekkel. 
Ilyenek például a közvetett és közvetlen beszállítókkal foglalkozó 
EcoVadis, a nagy termelési létesítményekkel foglalkozó Sedex, 
valamint a Union for Ethical BioTrade (UEBT). Ezek a lépések 
javítják a teljesítményt, a kockázatkezelést és az adatok 
átláthatóságát. Támogatják a Firmenich beszállítóit is, és fejlesztik a 
felelős beszerzési programokat, valamint a területen használandó 
iránymutatásokat és intézkedéseket határoznak meg.
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