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UUTUUS!
Paperivartiset Johnson’s vanupuikot
Muovi on valtava ympäristöongelma
Muovi on globaalissa mittakaavassa valtava ympäristöongelma merten ja
rantojen täyttyessä muoviroskasta. Oletko lomalla ollessasi kävellyt rannalla
etsien täydellistä simpukankuorta tai veden hiomaa kiveä, löytäen kuitenkin vain
kasoittain ihmisen tuottamaa muoviroskaa? Saatat huomata merilevään
takertuneena useita muovisia tikkuja, joita usein luullaan virhellisesti tikkarin
tikuiksi tai pilleiksi, mutta kyseessä ovatkin vanupuikkojen muovivarret.
Esimerkiksi Iso-Britanniassa huuhdellaan joka viikko vessanpöntöstä satoja
tuhansia vanupuikkoja.
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Kokonsa ja muotonsa vuoksi vanupuikot kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoiden suodattimien läpi, huuhtoutuvat jokiin ja meriin
ja lopulta päätyvät rannoille. Marine Conservation Society Beachwatch -järjestön vapaaehtoiset keräsivät yhdellä kertaa 13.500
muovista vanupuikon vartta skotlantilaisella Clyde-rannalla vuonna 2016. Vanupuikkoroska ei ainoastaan näytä rumalta, vaan se
on myös terveysriski kuljettuaan viemäriverkoston läpi vessanpöntöstä rannoille.

Muovin hajoaminen kestää satoja vuosia, ja hajottuaankin muovin
komponentit jäävät luontoon. Muovipuikot ovat vaaraksi merten eläimille,
ja niitä onkin löydetty merilintujen sekä kilpikonnien vatsoista;
pahimmillaan ne ovat aiheuttaneet eläimille pahoja sisäelinvaurioita ja
jopa kuolemia.
Lisäksi merissä olevat kemialliset myrkyt kerääntyvät muoviin lisäten
muoviroskan haitallisuutta.
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Vanupuikkojen muovivarret korvattu paperilla
Johnson & Johnson, globaali vanupuikkojen valmistaja, kantaa vastuunsa merten ja ympäristön suojelusta ja on korvannut
kaikkien vanupuikkojensa muovivarret paperilla. Myös paperivartiset puikot tulee hävittää kotitalousjätteen mukana, mutta
mikäli sellainen kuitenkin päätyy vessanpönttöön, se todennäköisemmin vettyy viemärissä ja jää jätevedenpuhdistamoon,
joutumatta vesistöön ja rannoille.
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Johnson’s Vanupuikot paperivarrella 200 kpl
Johnson’s vanupuikkojen kärki on 100 % puuvilla ja varsi paperia.
Parasta lapselle: Puikot puhdistavat ja kuivaavat ihopoimut, sormet, varpaat ja korvalehdet.
Parasta sinulle: Ihanteelliset meikin levittämiseen ja poistoon sekä silmänympärysten
ja korvalehtien puhdistamiseen.
Kuluttajasuositushinta-arvio: 1,89 € / pkt (200 kpl)
Korkearesoluutiokuva: http://showroom.whynotpr.fi/product/7438/johnsons-vanupuikotpaperivarrella-200-kpl

Uutuus tulee myyntiin ja tiedote on julkaisuvapaa elokuussa 2017.

Myynti: JOHNSON’S® vanupuikot ovat saatavana hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista ja tavarataloista.
Kuluttaja-asiakaspalvelun tiedustelunumero: +800 855 000 00 (arkisin klo 10.00–17.00).
Sähköposti: nordicconsumerservice@its.jnj.com

JOHNSON’S®
JOHNSON’S® -tuotemerkin omistaa Johnson & Johnson, joka on yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä. Johnson & Johnson on kehittänyt terveyteen ja
hyvinvointiin liittyviä tuotteita sekä palveluja jo yli 130 vuoden ajan. Suomessa kuluttajatuotteita myy ja markkinoi Johnson & Johnson Consumer Nordic, jonka
portfolioon kuuluu itsehoitolääkkeitä sekä tunnettuja hyvinvoinnin ja kauneuden tuotemerkkejä kuten Neutrogena®, Natusan®, PIZ BUIN®, Listerine®, o.b.® ja
Compeed®.
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