Biedronka ogranicza plastik w opakowaniach produktów
marek własnych
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Sieć Biedronka ogranicza plastik w opakowaniach produktów sprzedawanych pod markami
własnymi. W ostatnich dniach do sprzedaży trafiły m .in. nowe patyczki higieniczne
wykonane z bawełny i papieru, marek Dada i Carea, które pozwolą sieci wyeliminować ze
środowiska nawet 334 tony plastiku rocznie. Z kosmetyków i środków czystości BeBeauty,
Dentix i Cler Biedronka wyeliminowała plastikowe mikrogranulki, a w tabletkach do
zmywarek Kraft – zastosowano rozpuszczalną folię.
Warto przypomnieć, że Biedronka posiada już na swoim koncie znaczne osiągnięcia w zakresie
redukcji plastiku. Dzięki zmniejszonej gramaturze 1,5l butelki na wodę Polaris tylko w 2017 r.
zaoszczędzono ponad 155 ton plastiku. Z kolei zastosowanie lżejszego kubeczka w jogurcie
naturalnym Gobio sprawiło, że w ubiegłym roku do obiegu trafiło o ponad 9 ton plastiku mniej.
Biedronka stale poszukuje nowych, korzystnych dla środowiska rozwiązań. Jednym z nich jest
wycofanie drobinek plastikowych z kosmetyków i środków czystości marek własnych. Mikrogranulki
plastikowe (mikroskopijne cząsteczki tworzyw sztucznych) stosowane są do produkcji peelingów, żeli
do mycia ciała i twarzy, past do zębów oraz artykułów do czyszczenia i polerowania. Teraz produkty

marki własnej w sklepach Biedrunki, w tym: Be Beauty, Dentix i Cler są od niego wolne – plastikowe
drobinki zostały zastąpione w nich drobinkami naturalnymi. Dzięki zmianom receptury wybranych
produktów, udało się wyeliminować 1,5 tony plastiku.
Dodatkowo 10 kwietnia Biedronka wprowadzi do sklepów ekologiczną nowość, torbę typu T-shirt,
która wykonana została w 80 procentach z materiałów pochodzących z odzysku. Dzięki swojej
grubości nadaje się do wielokrotnego użytku. Co ważne, w 100 procentach podlega recyklingowi, a
zużytą torbę można wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Obecnie część toreb posiada
certyfikację Blue Angel: to najstarszy certyfikat ekologiczny na świecie, który gwarantuje, że
oznaczony nim produkt jest przyjazny środowisku. Docelowo w ciągu najbliższych miesięcy wszystkie
torby będą posiadały wspomniany certyfikat.

– Chętnie podejmujemy wyzwania związane z troską o ekologię. Wprowadzenie torby składającej się
w 80 procentach z recyklatu to wyraz odpowiedzialności za środowisko i troski o przyszłość naszej
planety. Nasi klienci chętnie sięgają po torby wielokrotnego użytku, w ubiegłym roku zakup toreb w
sklepach naszej sieci zmniejszył się o prawie 40 procent. Dzięki temu przyczyniamy się do
zmniejszenia zanieczyszczeń mórz i oceanów – mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor ds. ochrony
środowiska z Jeronimo Martins Polska S.A.
Ekonowością sieci Biedronka są sprzedawane od marca br. patyczki higieniczne marek Dada i Carea
do codziennej pielęgnacji. Miękkie i delikatne główki wykonane są w stu procentach z bawełny, a
papierowy patyczek sprawia, że produkt jest w pełni biodegradowalny. Wprowadzenie papierowych
patyczków ogranicza zużycie plastiku w ciągu roku o blisko 334 ton, czyli tyle, ile waży ok. 860
dorosłych niedźwiedzi brunatnych. Z kolei zastąpienie plastikowej folii w tabletkach do zmywarek
marki Kraft Ultimate folią rozpuszczalną oznacza 1,1 ton plastiku rocznie mniej. Aby zobrazować tę
ilość, można porównać to do wagi ok. 13 delfinów.
Sieć sklepów Biedronka należy do Grupy Jeronimo Martins i zarządza w Polsce siecią ponad 2900
sklepów.

WAŻNE!!!
29 maja w ramach Kongresu FMCG 2019 odbędzie się debata pt. "Green retailing. Green consumer.
Green revolution", w tramach której przedstawiciele największych firm sektora handlu oraz
przemysłu będą dyskutować o konsekwencjach zielonej transformacji dla sektora FMCG.
ZAPRASZAMY NA KONGRES!
KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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