
"Ekardazu botila pare
bat ur, mesedez."
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Eroan urez edo zukuz beteriko botila bat.
Freskagarria eskatzen baduzu, hobe berriz erabiltzeko beiran ontziratua.
Ez edan plastikozko edalontzietan, botilan baizik.

BETIKO BOTILA ALA LATA BAT?

Eman dutxan denbora laburra eta ur hotzez hartu, giro bada.
Eman xaboia tenporizadoreak ura mozten duenean.

15 MINUTUKO DUTXA?

Izerdia eta gimnasiako aparatuak zure eskuoihalaz lehor ditzakezu.
Paperontzian garbirik dagoen papera berriz ere erabil dezakezu.
Biribilkitik hartzen baduzu, albait gutxien.

NAHI ADINA PAPER XAHUTU??

Erosi tokiko arropa, ez transnazionalena. Ordaindu arropa, ez marka.
Eroso nabaritzen duzun arropa jantzi. Muzin egin kirol-modak ezartzen
dituen kanonei.

KIROL JANTZIAK... NIKE ALA ADIDAS?

Lagundu gimnasioan giro irekia sortzen, denak gustura egoteko modukoa.
Gorpu ederra baduzu, ez ezazu arrandikeriaz agertu.

MODELOEN ERAKUSTALDIA?

"Erlaxatzen naiz
txorrotaren pean tarte
luzea emanda."

"Hartu nahi duzun
beste, horrexetarako
dago eta."

"Zer zabiltza horrela
jantzita? Ez zaude
modan!"

"Atsegin dut neure burua
ikustea giharrak tenk
ditudala."

Berotze aldian erabili beste aparatu batzuk; adibidez, bizikleta estatikoa.
Arineketan egin nahi baduzu, zoaz mendira edo hondartzara.

ARINEKETAN EGITEKO MAKINA?

"Zinta matxuratuta
dago-eta ez dut
arineketan egingo."M
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"Hori du txarra
gimnasio honek,
aparkatzeko toki gutxi!"A
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Eutsi egun osoan jarrera kirolzale eta osasuntsuari.
Ahalegindu gimnasiora oinez edo bizikletaz joaten.

GIMNASIORA AUTOZ?

Eroan etxetik zure gustuko musika eta izan kritikoa iparramerikar
ekoiztetxoenarekin.
Erabili berriz kargatzeko pilak CD edo MP3 erreproduzitzailea entzuteko.

GORPU EDERRAK MTV-n?

Anglizismoek zeure hizkuntza urritzen dute.
Erabili zeure hizkuntza –bizikleta, pisuak, eta abar- horrexetarako dugu eta.

FITNESS, STEPS, SPINNING?

Ez da ezinbestekoa aldi oro arropa garbia janztea.
Kirats handirik ez dariola dagoenean, berriro jantzi dezakezu.
Ahal dela, garbitu arropa gutxi kutsatzen duten garbikari eta leunkariz.

ARROPA GARBIA ALDI ORO?

Jakin ezazu kosmetiko-marketan zeintzuek egiten dieten kalte gutxien
animaliei, ingurugiroari eta zeuri.
Tokiko enpresa txikien produktuak erabili; ez, ordea, Nestle bezalako etika
gutxiko enpresenak.

LANCOME AZALA ETA LOREAL ADATSA?

"Britney Spears delako
hau gogoko dut."

"Zu bai “in” zaudela!"

"Poltsa sukaldean utzi
eta amatxok dena
garbitzen dit."

"Dutxa hartutakoan
krema ematen dut
gorpu osoan."
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