
EARTH CONCEPTS

Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen, door het gebrek aan schoon drinkwater. 

Om te helpen, vragen we je niet of je geld wilt geven of dat je vrijwilligerswerk wilt doen. 

We vragen je alleen of je onze producten, zoals EARTH Water, EARTH Co�ee en EARTH Tea wilt drinken. 
100% van de nettowinst die we namelijk realiseren met de verkoop van deze producten, 

dragen we af om waterprojecten te �nancieren. 

We investeren het geld in duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. 
Drink dus een van onze producten en help mee om schoon drinkwater te creëren.

De gedachte achter het EARTH Concept is dat u nooit alleen drinkt maar dat er, 
door uw keuze voor EARTH Co�ee, ergens ter wereld altijd iemand met u meedrinkt....,

Dus kies voor EARTH en help bij onze strijd tegen het tekort aan schoon drinkwater in de wereld.

EARTH Concepts wordt gesteund door ruim 100 artiesten en bekende Nederlanders. Onder 
andere de volgende personen zijn ambassadeur van EARTH Concepts en ondersteunen het

initiatief: Lee Towers, Ferri Somogyi, Dennis van der Geest, Chef Special, Ruud Lubbers en
Michel de Hey.  Kijk voor het complete overzicht op www.earthwater.nl.

EARTH Concepts heeft, mede met de hulp van partners, reeds een bedrag van ruim € 645.858,00 
kunnen doneren (stand op 31-12-2014), waarmee verschillende waterprojecten zijn ge�nancierd.

Save lifes..., drink EARTH.

"You Never Drink Alone".



EARTH PRODUCTEN

EARTH Producten komen tot stand door gebruik te maken van de allerbeste grondsto�en en
 gemaakt met oog voor de hele keten, van producent tot einverbruiker.

EARTH Tea is een compleet biologisch theeconcept 
voor de horeca en MKB.  Zes heerlijke theesmaken 
verpakt in een zijdeachtig piramidezakje dat wordt 
gepresenteerd in een één-kops doosje. 
De bijbehorende theekist en glaswerk maakt het 
EARTH Tea concept compleet.

EARTH Co�ee is in 2011 op de markt gebracht in samen-
werking  met Mocca d'Or.  Het is een biologische

espresso melange van 100% arabica bonen uit Guatemala,
Peru en Nicaragua en verkrijgbaar in 2 melanges.

EARTH Co�ee zorgt voor een ware smaakbeleving en
is geschikt voor alle ko�evariëteiten.

EARTH Water is zuiver Nederlands mineraalwater en 
gebotteld aan de kleinschalige waterbron van Anl’eau. 
Deze bron is gevestigd in het beschermde, groene 
natuurreservaat: “het Hunzedal” in de provincie Drenthe.  
Door waterkenners wordt Anl’eau genoemd als een van 
de beste waterbronnen van Europa. 

Aqua Light/EARTH Concepts  -  Berenkoog 91 - 1822 BN Alkmaar  -  072-5761910  -  info@aqualight.nl  -  www.earthwater.nl

EARTH is partner van Jura Professional, voor de ultieme smaakbeleving.


