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Дарителската инициатива на екологични перилни препарати „My Forest” за
възобновяване на горските масиви в България продължава
15 000 иглолистни и широколистни дървета бяха залесени в района на Копривщица в
рамките на програмата „Our Forest”. Кампанията за възстановяване на горския фонд у
нас е част от дългосрочната стратегия на марката за екологични перилни препарати
„My Forest”. В рамките на инициативата „My Forest” дарява по 10 стотинки от всеки свой
продаден килограм или литър перилен препарат.

Пилотният проект на програмата „Our Forest” стартира със залесяване в района на
Копривщица, където през 2013 г. в следствие на силен смерч бяха засегнати обширни
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горски площи, част от които вековни борови гори. В резултат на инициативата са
възстановени 25 декара от засегнатите гори, чието естествено възобновяване би
отнело стотици години.
Проектът за залесяване на горите, който се осъществява съвместно с „Държавно
горско стопанство Пирдоп“ и „Югозападно държавно предприятие“ към Министерството
на земеделието и храните, ще продължи и през тази есен, уточниха от компанията.
Предстои да бъде подготвен терен за второ залесяване в района около Копривщица,
като самото засаждане на дърветата ще се случи през пролетта на 2015 г.
„Още при създаването на екологичния перилен препарат „My Forest” знаехме, че той не
е просто още един продукт на пазара. Той вдъхнови една цялостна екоидея, а
кампанията „Our Forest” е логичното продължение на усилията, които влагаме в
разработването на продукт, който не само щади природата, а и подпомага активно
нейното възобновяване”, коментираха от екипа на „My Forest”.
С 35% съдържание на натурален сапун, само с хипоалергенни аромати и без агресивни
химикали, „My Forest” е перилен препарат, създаден с грижа за човека и природата. Той
има формула с 90% съставки от натурален произход, които не вредят на околната
среда, а материалите, използвани при опаковането му, са изцяло биоразградими.
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