
KAKO LAHKO POMAGATE?
RECIKLIRANJE JPMS™ EMBALAŽE  

Izdelki za nego in oblikovanje las
Ko boste naslednjič izpraznili embalažo šampona, negovalca ali izdelka za 

oblikovanje las, se ustavite in pomislite, preden odvržete prazno embalažo v 

smeti. Za recikliranje embalaže je potrebnih le nekaj preprostih korakov. *

Če imate aluminijasto ali kovinsko steklenico s plastičnim pokrovom (npr. 

embalaža laka za lase), odvrzite steklenico in plastičen pokrov ločeno v za to 

primerne zabojnike za recikliranje.* *

Če ima vaša plastična steklenica plastičen pokrovček s priloženo komponento, 

ki je ni mogoče reciklirati (npr. vzmet), pred recikliranjem plastenke in 

pokrovčka odstranite to komponento in jo odvrzite v mešane odpadke.**

w

*Pred recikliranjem, preverite lokalne spletne strani in zahteve o recikliranju posameznih materialov/emabalaž in

se seznanite v katere zabojnike gre določena odpadna embalaža. | **epa.gov/warm 
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Odpadne električne pripomočke (feni, likalniki za lase, kodralniki, ipd.) je 

mogoče reciklirati in materiale ponovno uporabiti, zato je nikoli ne 

odvrzite med mešane komunalne odpadke, ampak jih odnesite v zbirne 

centre za recikliranje tovrstnih odpadkov. 

KAKO LAHKO POMAGATE?
RECIKLIRANJE JPMS™ PRIPOMOČKOV  

Električni pripomočki
Dosledno ločevanje in pravilno oddajanje odsluženih električnih pripomočkov 

ima pozitivne učinke na naše okolje in posledično tudi na naše zdravje: 

zmanjša se količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih in s tem se zmanjša 

tudi onesnaževanje okolja, kar posledičo dobro vpliva tudi na nas samih.

     KAKO RECIKLIRATI?

https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
https://www.amazinggoodwill.com/stores
https://search.earth911.com/


KAKO LAHKO POMAGATE?
RECIKLIRANJE JPMS™ TUBIC BARV IN ŠKATEL

Barve
Odstranite pokrovček s tube barve in iz nje iztisnite morebitne ostanke barve. 

Tubo odvrzite v koš za recikliranje. Vsaka tuba barve Paul Mitchell® je 

pakirana tudi v kartonski embalaži, ki jo je mogoče reciklirati. Karton/papir 

postavite neposredno v za to namenjene zabojnike za recikliranje. 

Ali ste vedeli? 

Aluminij je material, ki ga je mogoče neskončno reciklirati. Za njegovo 

recikliranje se porabi do 95% manj energije kot za proizvodnjo novega.* 

Zato je vsaka tubica naših barv izdelana iz do 45% recikliranega aluminija in 

jo je mogoče 100% reciklirati. 

JPMS™ s ponosom sodeluje z organizacijo Green Circle Salons, ki preprečuje in 

skrbi, da bi do 95% kozmetičnih odpadkov iz salonov končalo na odlagališčih. 

To vključuje vsakodnevne salonske odpadke, vključno z barvo, uporabljenimi 

folijami, sponkami, ipd.. 

Več o projektih recikliranja si oglejte na: https://www.paulmitchell.si/sl/trajnostno-delovanje/

https://www.paulmitchellpro.com


KAKO LAHKO POMAGATE?
UPORABITE IN DELITE SLEDEČE NASVETE ZA BOLJŠE  RECIKLIRANJE

1 Prepričajte se, da so izdelki za recikliranje prazni, čisti in suhi, 
preden jih odložite v zabojnik za recikliranje.

2 Zavrzite male predmete. V zabojnik za recikliranje ne odlagajte stvari, ki so 

manjše od kreditne kartice. Majhnih predmetov ni mogoče razvrstiti, poleg 

tega obstaja nevarnost, da se z njimi zamaši oprema za recikliranje.

3 Pred recikliranjem plastike preverite zahteve svojega lokalnega 
območja. Nekaterih predmetov - vključno s plastičnimi vrečkami za živila, 

slamicami in pripomočki - ne smete odvreči v zabojnik za smeti.

4 Dvakrat premislite, preden odvržete nekaj v koš za smeti. 
Če niste prepričani, ali je material primeren za recikliranje, se raje 

odločite za previdnost. Če zabojnik onesnažite s predmeti, ki jih ni 

mogoče reciklirati, bo lahko celoten tovor poslan na odlagališče.

5 Pozanimajte se o predpisih pred odlaganjem predmetov kot so 

baterije, elektronika, barve, ipd. Namreč, odlagati se jih ne sme v zabojnike 

za odpadke/recikliranje, ampak jih je potrebno odnesti v lokalne odjemne 

centre, kjer jih bodo ustrezno reciklirali.

BODITE USTVARJALNI IN PONOVNO UPORABITE JPMS™ STEKLENICE




