10 УОБИЧАЈЕНИХ КОЗМЕТЧКИХ ПРОИЗВОДА
КОЈИ ВАС ТРУЈУ
Но

Назив
козметичког
средства

1.

Сапун

2.

Дезодоранс

3.

Кармин

4.

Маскара

5.

Паста за зубе

6.

Креме за
посветљивање
Креме за сунчање

7.
8.

Третмани за акне

Опасности за здравље и токсини које садржи
козметичко средство
Састојак популарног антибактеријског сапуна је триклозан,
који је повезан са раком и проблемима са штитном жлездом, а
има естрогене и андрогене ефекте на ћелије карцинома дојке.
При том, површински састојци као што је натријум лаурил
сулфат узрокује кожну алергију. За верзију без хемикалија,
погледајте линију чистих сапуна за руке и тело из Health
Ranger Store.
Нафтни нуспроизводи и парабени који се користе у
дезодорансима негативно утичу на ендокрини систем
организма. Што је још горе, активни састојак у
антиперспирантима је неуротоксин: алуминијум. Блокирањем
пора, антиперспиранти такође ограничавају природне процесе
знојних жлезда, заробљавајући токсине у телу. Дезодоранси
без хемикалија делују тако што неутралишу мирис на извору,
убијају бактерије које га изазивају.
Ако је толико важно да се из горива и боје уклони састојак који
оштећује мозак, зашто га онда отворено прихватамо овај
отровни елемент на уснама и у нашим устима? Доказано је да
просечна жена у индустријском друштву полако једе три
килограма кармна током свог живота. Са колико олова,
катрана, формалдехида и нафтних дестилада она трује своје
тело док то ради?
Ови производи су често препуни алуминијума, ретинил
ацетата, токсичних полимера, вазелина и мириса који се
мешају са хормонима.
Синтетичке боје неуротоксичан сахарин, фруорид и натријум
лаурил сулфат, који чине већину комерцијалних паста за зубе
само трују тело сузбијањем жлезда изазивајући рак у ћелијама.
За боље резултате испробајте Health Ranger кокосово уље или
нови Toothsalt.
Често се користе за лечење хипер пигментације а ови
производи су обично препуни живе која је токсична за ћелије.
Јефтине хемијске креме за сунчање су коктел хемикалија које
ометају хормоне, које одлазе у крвоток и оштећују
метаболизам и репродуктивни систем. За алтернативу која
делује пребаците се на ботаничку SPF формулу на бази цинка.
Бензоил пероксид који се налази у третманима за акне је
повезан са тумором коже примећено је у овој важној студији.

9.

Лак за косу

10.

Лосиони за
омекшавање коже

Ови производи заправо изазивају оштећење плућа Први
симптоми тровања лаком за косу укључују замагљен вид,
отежано дисање, печење очију и бол у грлу.
Хемикалије у овим лосионима често потичу из катрана каменог
угља и садрже арсен. Када се апсорбује нарушава нормалне
ћелијске функције и повезан је са раком коже. За боље
резултатеи сигурност испробајте лосионе на бази биљака или
уместо тога узмите кокосово уље.

