
ПРОГРАМА
 СПЕЦИАЛНИ ИЗЯВИ В ЕКО ПАЗАР

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

24.07.2015

Час Събитие Организатори

16.00 – 18.00 Как с една точилка да сътворим юфка,  талатели и кори за баница ”Еко реколта” –гр.Петрич

16.30 – 17.30 Изработка на натурални парфюми и приготвяне на домашна козметика, според уханието 
на клиента. Еко Маг ООД

17.00 – 18.00 Как да си направим сами натурална козметика у дома – сапуни, мехлеми, маслени 
продукти за тяло

НАНА Интернешънъл Консулт 
ООД  (NaNa Green Home)

25.07.2015

Час Събитие Организатори

10.30 – 11.30 Изработка на натурални парфюми и приготвяне на домашна козметика, според уханието 
на клиента. Еко Маг ООД

11.00 – 16.00 Демонстрация на производство на овче кисело мляко ФБЗ „Биоселена”

16.00 – 17.00 Как да си направим сами натурална козметика у дома – сапуни, мехлеми, маслени 
продукти за тяло

НАНА Интернешънъл Консулт 
ООД  (NaNa Green Home)
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14.00 – 16.00 Как с една точилка да сътворим юфка,  талатели и кори за баница ”Еко реколта” –гр.Петрич

16.00 – 17.00.00 – 17.00 Демонстрация по керамика с колело Зелена къща „Еко Арт“
в Шатра № 19

17.00 – 18.00 Изработка на натурални парфюми и приготвяне на домашна козметика, според уханието 
на клиента. Еко Маг ООД

18.00 – 19.00 Как да си направим домашна паста за зъби. Елмира-билкови мехлеми

26.07.2015.07.2015

Час Събитие Организатори

10.00 – 13.00 Демонстрация на производство на овче кисело мляко ФБЗ „Биоселена”

10.30 – 11.30 Изработка на натурални парфюми и приготвяне на домашна козметика, според уханието 
на клиента. Еко Маг ООД

11.00 – 1�.001.00 – 1�.00.00 – 1�.00�.00.00 Как да си направим домашна паста за зъби. Елмира-билкови мехлеми

11.00 – 1�.00 Как да си направим сами натурална козметика у дома – сапуни, мехлеми, маслени 
продукти за тяло

НАНА Интернешънъл Консулт 
ООД  (NaNa Green Home)

11.00 – 13.00 Как с една точилка да сътворим юфка,  талатели и кори за баница ”Еко реколта” –гр.Петрич


