KUPUJAC KOSMETYK -—
SPRAWDZ.JEGOSKLAD!
Drogie panie, kierujemy do Wasten artykut w trosce o wasze zdrowie i piekno. Czy zastanawiatyscie sie kiedys, co kryje sie pod dtuga lista
skomplikowanych nazw chemicznych w ulubionych kosmetykach? Czy wszystkie sq niezbedne do pielegnacji naszej skoéry? Chcemy zwrdci¢
waszq uwage na fakt, ze skladniki kosmetykow, oprdécz dobroczynnego dziatania, moga doprowadzié do podraznien lub reakcji alergicznych.
Szereg pierwiastkow przenika przez naskdorek do organizmu i te, ktore nie ulegajq rozktadowi biologicznemu, gromadza sie m.in. w watrobie,
nerkach i weztach chtonnych. Wiele z nich jest toksyeznych i rakotworczych.
Ponizej zebralismy najbardziej niebezpieczne sktadniki, ktore najczesciej spotykamy w kosmetykach, ale pamietajcie jest ich o wiele wiecej.
Jesli macie watpliwosci, co do jakiegos sktadnika, mozecie sprawdzi¢ go w wykazie dozwolonych sktadnikow - dostepnych na wielu stronach
internetowych. Mozecie skorzysta¢ z aplikacji, ktore skanuja kod kreskowylub ,czytaja” sktady. Nalezy pamietac.o tym, ze wiele sktadnikow nie
jest uznane za niebezpieczne, ale’tylko wtedy, gdy sa w niewielkim stezeniu. Natomiast, gdy skumulujemy dany sktadnik z roznych kosmetykow,
uzywanych w ciagu catego dnia, to jego stezenie znacznie przekracza bezpieczna norme. Producenci niestety rzadziej wykorzystuja bezpieczne
sktadniki ze wzgledu na wyzszy koszt produkcji. Siegajcie zatem po kosmetyki bezpieczne dla was, waszych bliskich i dla Srodowiska. Najlepiej
nietestowane na zwierzetach iz naturalnym sktadem. Na wiosne warto przegladnaé zawartos¢ kosmetyczki ©
FORMALDEHYD | DONORY (POCHODNE).FORMALDEHYDU
gaz drazniacy drogi oddechowei oczy, uwalniajacy sie z formaliny,
stosowany jako srodek bakteriobdjczy oraz konserwant, silnie
alergizujacy, rakotworczy.
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane = Bronidox, Quanternium-15, DMDM
Hydantoin, MDM Hydantoin, 2-Bromo-2-nitropropane-1 ,3-diol,
Benzylhemiformal, Diazolidinyl Urea, Imidazolidiny! Urea,

Methenamine, Glutaral, Hexetidine, lodopropynyl Butylcarbamate
PARAFINA — produkt z destylacji ropy naftowej, nattuszeza. Dziatanie
zask6ornikotworcze, uniemozliwiajace oddychanie skory.
Paraffin Oil, Parrafinum Liquidum, Synthetic Wax,
Paraffin, lsoparaffin
ALKOHOLE- konserwuja, rozpuszczaja sktadniki czynne.
Ethanol, Alcohol, Alcohol denat, Isopropyl Alkohol.

MIKROPLASTIK — drobno zmielonyplastik, nie ulega rozktadowi
uzywanyjako substancja zageszezajaca, wypetniajaca lub
zluszczajaca (peeling). Bardzo szkodliwy, zawiera chemikalia, zaburza
uktad hormonalny. Bardzo niebezpieczny dla Srodowiska —
przedostaje sie do ekosystemu | jest przez nas pochtaniany z wody
(bezposrednio lub poprzez zwierzeta wodne). Odkryto, ze czasteczki
mikroplastiku znajduja sie praktycznie wszedzie.
Politereftalan etylenu: Polyethylene, Terephthalate
Poliester: Polyester, Polyester 1, Polyster 5, Polyester 11
Poliamid: Nylon 6 Nylon 12 Nylon 66.
Poliuretan: Polyurethane, Polyurethane2, Polyurethane-14,

Polyurethane-35
Poliimid: Polyimide, Polyimid-1
Kopolimery akrylowe: Acrylates Copolymer, Acrylates Crosspolymer,
Allyl Methacrylates Crosspolymer, Acrylates/C10-30Alkyl, Acrylate
Crosspolymer
Kopolimer chlorku: Polyquaternium-7 i wiele innych...
LANOLINALanolin — produkt nattuszezajacy z toju zwierzecego,
emulgator, wywotuje podraznienia i alergie skory.
SYNTETYCZNE BARWNIKI
Pod nazwa Cl (COLOUR INDEX)5 — cyfrowy numer
FLUOR - w nadmiarze toksyczny, rakotworczy w pascie do zebow.

PARABENY - konserwanty hamujace rozw6j plesni.i grzybow,
Ww nadmiarze podrazniajq i powoduja reakeje alergiczne.
Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben,
Benzylparaben, Methylparaben
OLEJE SILIKONOWE- silikony pod postacia olejéw lub

woskow, uniemozliwiaja oddychanie skory, daja poczucie

gtadkosci.
Rozpoznajemy po nastepujacych koncowkach:
...methicone, ...siloxane, ...silanol, ...silicone

PEG (glikol polietylenowy) + PPG (glikol polipropylenowy)
emulgatory i Srodki zwiekszajace lepkos¢é, uwrazliwiaja skore na
zanieczyszczenia i drazniace substancje’Zawarte w innych
kosmetykach, powoduja stany zapalne skory.
PEG.-.... np. PEG-40 Sorbitan Diisostearate, PPG-.... np.

PPG-15 Stearate, sktadnik z kofcéwka “...eth” np. Laureth-4
CHEMICZNE FILTRY UV — sa giéwna przyczyna fotoalergicznej
egzemy kontaktowej;,podraznien skory.
Benzophenone — 3, Benzophenone — 4, Octinoxate (Octyl
Methoxycinnamate), Homosalate, Octyl Salicylate, Avobenzone
(Butyl Methoxydibenzoylmethane), Octocrylene, Ensulizole
(Phenylbenzimidazole Sulfonic:Acid), Ethylhexyl Dimethyl PABA
SLS (Sodium,Laury! Sulfate) — draZniacy, agresywny detergent
SLES (Sodium Laureth Sulfate) — wiasciwosci uczulajacei
drazniace, wysusza skore, powoduje swiad, rumien, tupiez,
atopowe.zapalenie skory. Obydwa sktadniki moga by¢
zanieczyszczone rakotworczym dioksanem (dioxane) o
dziafaniu mutagennym.
ALUMINIUM toksyczne, rakotworcze;.gtownie w
dezodorantachi antyperspirantach — w nazwie: Aluminium.....

np. Acetale

SYNTETYCZNE ZAPACHY ~— najbardziej uczulajace:

Limonene, Linalool, Eugenol, Geraniol, Citral, Benzyl Benzoate

W zwiazku z powszechna propaganda i manipulacja we wszystkich srodkach masowego przekazu oraz bezkarnoscia fake newsow, na tamachtej ulicznej gazetki, publikujemy
punkt widzenia niepodporzadkowany finansowemu lobbingowi.

MATERIALY ZRODLOWE
| POPRZEDNIE PLAKATY:

baza online
skinadvisor
blog kokoszki
HappyGreenlife
Shaitan
Eko-banka
Pomorska Platforma Komunikacji Spotecznej
EcoWatch: Environmental News for a
Healthier Planet and Life
Pepsi Eliot

SZUKASZ PRAWDY? im
DOLACZ DO NEOS | Ppomoz
TWORZYC NOWY SYSTEM [eis

DLA POLSKI
SLUCHAJ TEZ NA CDA:
NEOS
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