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Изследванията показват, че във водата са били открити 
завишени нива на токсични вещества като живак, олово и мед. 

След това платовете допълнително се третират с други 
вредни химикали като белина. 

Това е било особено опасно за местните жители, които използ-
ват реките за питейна вода и ежедневни нужди.3
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Производството на всеки чифт дънки има сериозен въглероден отпечатък. След всеки етап в 
производството, суровините, платовете, самите завършени дънки изминават стотици или хиляди 
километри, за да стигнат до нашия пазар.      
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зации или училищни инициативи  в 
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Да ги сложа в контейнер за дрехи – 
оттам ги разпределят  за магазини 
втора употреба. Много от дарени-
те дрехи заминават за бедни 
страни. Например в Уганда, Африка, 
81% от всички продавани дрехи са 
втора употреба.6 Скъсаните и заха-
бени дрехи от контейнерите се  
рециклират. Дънковият плат е 
много подходящ за преработка.
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