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I detta samarbete går 5% av intäkterna till Naturskyddsföreningen raddabina.nu  

 

 är tillverkare av yogamattor som är veganska ekologiska och giftfria.  

Denna lyxiga och unika matta med ett hav av insekter är mjuk som finaste mocka, 4 mm tjock för skydda knän, armbågar 

och leder.  

Den glider ut över golvet och lägger sig platt på plats utan kasa iväg. 

Mattan är antislip men behöver vara lite fuktig för att uppnå optimalt resultat.  

Tunt toppskikt av slitstarkt vegansk mocka som transporterar bort svett och absorberar fukt för att hjälpa dig att få ett riktigt  

bra grepp.  

Tjockt underskikt av naturgummi utgör dämpning för dina händer, fötter och leder som är på mattan.  

Vilket också gör den väldigt skön på ett lugnare Yinyogapass.  

Svart bärrem ingår.  

 

 

 

 

 

Ett bra grepp är också något som upplevs olika från 

person till person. Det kan bero på allt från 

erfarenhet, teknik, handkräm eller hur fuktig man blir 

om händerna. Vad som dock gäller för de 

flesta yogamattor är att de får bättre grepp efter en 

tids användning. Din nya yogamatta behöver helt 

enkelt yogas in lite.  

Så ge den lite tålamod och kärlek. 

 

Material: 

Vegansk mocka, ekovänligt 

naturgummi. 

Fri från latex. 

Dimensioner: 183 cm x 63 cm x 4 mm 

Vikt: 2,3 kg  

Tjocklek: 4 mm  

Färg: Blå/mönster 

 

Skötsel:  

Dammsug eller torka din matta ren med 

ljummet tvålvatten eller blöt trasa efter en 

svettig klass.  

Låt mattan hängtorkas.  

Tänk på att solen är stark för alla material, 

så glöm eller torka den inte i direkt solljus då 

den kan blekas och tappa sin antiglid. 

 

 I’m nicer after yoga 

www.mayana.nu 

Det finns ca 1,25 miljoner kända djurarter på jorden,  
75% är insekter. 
 
Insekterna spelar en viktig nyckelroll i all matproduktion,  
utan dem kollapsar det globala ekosystemet! 
 
Det är inte bara bin och humlor som gör allt arbete. 
Fjärilar, skalbaggar, getingar och flugor är också viktiga pollinatörer. 
De ursprungliga, vilda arterna är överallt de mest effektiva 
pollinerarna även om honungsbin spelar en betydande roll. 
Utan pollinatörer skulle en mängd växter inte kunna föröka sig 
eftersom de är helt beroende av att deras matgäster gör  
jobbet åt dem.  
Utan växter – ja, hur klarar vi oss då?  
En tredjedel av all mat vi äter kräver pollinatörer!  

Fotograf Helene Toresdotter har under flera års tid arbetat med en 
fotografisk studie av pollinerare. 
 
"Jag vill sätta fokus på hur klimatet påverkar våra pollinatörer och 
oss, belysa insekternas betydelse för mänsklighetens överlevnad i 
förhållande till besprutning och miljöförstöring. 
 
 Världen över syns en alarmerande nedgång av antalet pollinerande 
insekter. Detta beror till stor del på att pollinatörernas livsmiljöer 
efter hand försvinner genom att människan brukar landskapet allt 
hårdare, genom till exempel jordbruk, användning av kemikalier 
samt klimatförändringar.” 
 
Tack till Biologiska/Entomologiska institutionen i Lund och Oxford 
University Museum of Natural History. 
 

 


