
Токсини, геть!

Твоя косметика, побутова хімія, меблі та інші предмети щоденного вжитку можуть містити
шкідливі речовини і негативно позначатися на твоєму здоров'ї.

      

Позбутися прихованої небезпек вам допоможуть серетки Fesko , та декілька порад які
описані нижче.

  

Ванна кімната.

  

Фактори ризику: дезодорант, шампунь, мило, зубна паста, гігієнічні прокладки, тампони.

  

Складові: до складу дезодорантів і шампунів входять парабензоати, а мило і зубні пасти
містять триклозан. Основний інгредієнт тампонів і прокладок - вибілена хлорином
деревна маса.

  

Загроза: триклозан вбиває всі бактерії підряд - як хвороботворні, так і корисні. Хлорин
пригнічує імунну систему, порушує мікрофлору сечостатевої системи.

  

Альтернатива. Обирай натуральні засоби по догляду за шкірою і волоссям, а також
дезодоранти, зубні пасти та паперову продукцію за доглядом шкіри від Fe
sko
.

  

Шафа з побутовою хімією.

  

Фактори ризику: миючі засоби, а також поліроль для дерев'яних підлог, засоби проти
молі. Складові: миючі засоби містять алкилфенолов, аміак і триклозан входять до складу
поліролей для дерев'яних підлог.

 1 / 3

http://fesko.ruta.ua/catalog/napkins/
http://fesko.ruta.ua/
http://fesko.ruta.ua/


Токсини, геть!

  

Загроза: аромати і імітатори запахів шкодять легеням. Алкилфеноли знижують якість
виробленої сперми, аміак подразнює дихальні шляхи і викликає алергію, а потім і астму.

  

Альтернатива. Обирай миючі засоби та побутову хімію, нешкідливу для людського
організму і навколишнього середовища. Подібна інформація вказується на упаковках і
тарі.

  

Кухня.

  

Фактори ризику: харчова плівка, посуд з антипригарним покриттям, пластикові пляшки і
садки, антибактеріальні серветки і бляшані банки.

  

Складові: посуд з антипригарним покриттям і упаковки від продуктів містять ПВХ,
харчова плівка - фталати, пластикові пляшки і жерстяні банки - біфеноли А.

  

Загроза: фталати можуть стати причиною вроджених дефектів і спровокувати розвиток
астми. Біфенол А викликає збої в гормональній системі.

  

Альтернатива. Використовуй вощений папір замість плівки, не купуй їжу в ресторанах
швидкого харчування, віддавай перевагу скляній тарі.

  

Вітальня, спальна кімната.

  

Фактори ризику: м'які меблі, телевізор, музичний центр, комп'ютер.

  

Загроза: бромінірованний вогнезахисний склад (БОС) провокує збої в гормональній
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системі і проблеми з щитовидкою. У ПВХ виявлено речовину, яка може імітувати гормон
естроген і негативно впливати на вироблення сперми.

  

Альтернатива. Деякі виробники виключили зі складу виготовлення меблів БОС, в той час
як більшість виробників телевізорів щосили їх вживають. На коробці з ноутбуком або з
телевізором ти навряд чи знайдеш згадку про «склад» електроніки. Залишається
покладатися на охайність виробників.

  

Туалетний столик.

  

Фактори ризику: вся твоя косметика.

  

Складові: туш містить парабензоати, помада та блиск для губ - віддушки.

  

Загроза: парабензоат відноситься до групи хімічних речовин, що руйнують гормони.
«Отдушка» - це збірний термін, може означати все що завгодно.

  

Альтернатива. Косметичні препарати, в основі яких натуральні інгредієнти, наприклад,
мінерали цинк або титан.
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