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NEUTRAL® RESPONSIBILITY
I stedet for brug af konventionel en-
ergi, produceres Neutral® produkter 
primært ved hjælp af vedvarende 
vind- og solenergi. Energikilder som 
begge bidrager til miljøvenlig produk-
tion og er med til at reducere CO2, 
som både gavner det lokale miljø og 
vores globale klima. 

GOTS
Neutral® produkter er produceret af 
100% GOTS certificeret økologisk 
bomuld. Vi bruger biologisk gødning 
og pesticider, samt økologiske frø 
til dyrkning af vores bomuld. Ingen 
skadelige kemikalier, ingen GMO frø. 
På den måde opnår vi renere floder 
og grundvand, beriget biodiversitet 
samt giftfri håndplukning for bøn-
derne.

EU ECOLABEL
EU’s udgave af Svanemærket, som 
sikrer miljøvenlighed i alle led af pro-
duktionen. Vi renser og genanvender 
spildevand samt reducerer og gen-
bruger restmaterialer. Vi bruger kun 
de mest miljøvenlige indfarvning-
smetoder og arbejder kontinuerligt 
med at forbedre måden, vi laver tøj 
på. Altid i overensstemmelse med EU 
Ecolabels høje standarder for økolo-
gisk og miljøvenlig produktion.
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OEKO-TEX
Oeko-Tex tester færdigproduce-
ret tøj for skadelige kemikalier og 
garanterer at du og dine kære kan 
iføre sig Neutral® produkter, uden 
at skulle vaske kemikalier ud først. 
Oeko-Tex er på den måde dit en-
delige okay-stempel og garanti for 
et 100% okay slutprodukt! Klar til 
brug og helt og aldeles kemikaliefri. 

FAIRTRADE
Fairtrade er ikke velgørenhed, men 
en okay måde at handle på. Bønder, 
der dyrker Neutral® bomuld, er sikret 
en fair pris for deres afgrøder. Med 
Fairtrade minimumspris og Fairtrade 
Premium er det muligt for bønder-
ne at investere i eksempelvis bedre 
værktøj og redskaber samt sende de-
res børn i skole.  

SA8000
Fabriksarbejdere er hårdtarbejdende 
mennesker. Det er okay, når de har 
et sikkert arbejdsmiljø, modtager 
retmæssig løn og har en fair arbejd-
stid samt  frihed til forhandling. Med 
SA8000, som sikrer at vores fælles 
og helt basale menneskerettigheder 
overholdes, ved vi, at dette er tilfæl-
det.


