
 בריאהכיצד צרכנות 
 תציל את העולם

 שמסתתרים  
 לכם בבית

 סוגי רעלים    



 חומרים אנטיבקטריאליים תרכובות רוויות פלואור

 תוספי פלסטיק מעכבי בעירה

 מתכות כבדות ממסים

  נמוכים בריכוזים להשפיע ויכולים הורמונאליים כמשבשים פועלים
 .למוצרים תקן י"עפ המותרים מאלה

  נייר ,צנצנות ומכסי שימורים בפחיות ,קשיחים בפלסטיקים - ביספנולים
 .לכך שנבדקים מאנשים 90% של בדמם נמצא .רושמת קופה של קבלה

 .התירס ובלוטת מטבוליזם ,חיסון ,הרבייה 'מע :בריאותיות השפעות
  נטייה ,מין באברי פגמים ,נמוך לידה משקל ,הפלות :הריון במהלך השפעות
 .אסטמה ,התנהגותיות בעיות ,העצבים 'מע בהתפתחות ליקויים ,להשמנה

  של בדמם נמצא .סינטטיים ובבשמים רכים בפלסטיקים – פתאלאטים
 .לכך שנבדקים מאנשים 97%-מ למעלה

  פגיעה ,בגברים 2 וסכרת להשמנה סיכויים מעלה :בריאותיות השפעות
 .אסטמה ,בילדות מוקדמת מינית התפתחות ,הזרע באיכות
 .זכריים מין באברי שונים פגמים :הריון במהלך השפעות

  .בקלות ממוצרים משתחררות – פוספאט או כלור ,ברום תרכובות
 !אלה תרכובות של ג"ק כמה מכיל ממוצע בית

 שטיחים ,שינה מזרני ,תינוקות מוצרי כולל מרופד בריהוט נמצאות,  
 .(פוליאסטר ,כותנה) בדים ,בידוד חומרי ,חשמל כבלי ,אלקטרוניקה

 יותר גבוהים ריכוזים .לכך שנבדקים מהאנשים 100% של בגוף נמצאו  
 .וטף בילדים נמצאו

  ,הורמונאליים שינויים ,בפוריות פגיעה ,IQ-ב ירידה :בריאותיות השפעות
 .התריס בלוטת בתפקוד פגיעה ,(תריס ,פרוסטטה ,שד) בבלוטות סרטן

  לשינויים הנקשרים מולדים מומים גרימת :הריון במהלך השפעות
 .הורמונאליים

 – ופוראנים דיאוקסינים כולל ,רעילים גזים משחררים שריפה בעת
 .מסרטנות תרכובות

  נדיפות אורגניות תרכובות ומשחררים צריכה מוצרי במגוון נמצאים
(VOC) בנשימה לגוף הנכנסות. 

 (ריצוף ,שטיחים ,ריהוט) דבקים ,דיו ,ציפויים ,בצבעים נמצאים,  
  ,(שומנים פירוק) ניקוי חומרי ,צבע מסירי ,לציפורניים לק ,(רזין) שרפים
 .יבש ניקוי

ביותר הרעילים הם ואורגנוהלוגניים אורגניים ממסים. 

 העצבים למערכת רעילים טווח ארוכת בחשיפה :בריאותיות השפעות,  
 .הרבייה למערכת ונזק סרטן ,וכבד לכליות נזק

 .חיצוניים בשימושים אנטיביוטי טיפול להעניק נועדו

 האריזה על לזיהוי תרכובות:triclosan  או triclocarban. בסבונים נמצאות,  
 אופנת ,פה ומי שיניים משחת ,קוסמטיקה ,גוף קרם ,דאודורנט ,שמפו
  ,יוגה מזרני ,ריהוט מייצרים ממנו לפלסטיק גם מוכנס triclosan .ספורט

 .חיתוך וקרשי צעצועים

 נמצא .לכך שנבדקו מהאנשים 75% של בשתן נמצאו שונים ריכוזים  
  ספיגה בשל אישי טיפוח במוצרי לשימוש אלה תרכובות ריכוז בין קשר
 .בליעה או העור דרך

 ומשבשות אסטרוגן של פעילות מגבירות התרכובות :בריאותיות השפעות
 .התריס והורמוני זכריים הורמונים פעילות גם

 לאלרגנים רגישות מעלה :ילדים על השפעות

 לפירוק עמידות תרכובות .מים או לשומנים עמידות המספק ציפוי
 .ובסביבה בגוף מצטברות לכן

  פגיעה ,וכליות כבד ,אשכים לסרטן קשר נמצא :בריאותיות השפעות
  ומערכת התריס בלוטת פעילות שיבוש ,בלות גיל הקדמת ,כבד בתפקודי
 .החיסון

  ,אם בחלב גם ומצויות העובר אל עוברות התרכובות :הריון במהלך השפעות
 .אלה לתרכובות פעוטות של לחשיפה העיקרי המקור

 לרקמות להקשר נוטות ,תעשייתיים שימושים במגוון נמצאות
 .נמוך בריכוז גם מזיקה השפעה ליצור יכולות .ולהצטבר ביולוגיות

(באורז ארסן ,בדגים כספית למשל) במזון ,טבק בעשן אותן נמצא,  
 רדיד ,קפה מכונות ,אישי טיפוח ובמוצרי בתכשיטים ,בצבעים ,בצעצועים
 .אלומיניום

אלומיניום ,עופרת ,ארסן ,קדמיום ,כספית הן לבריאות ביותר הרעילות.   
  במערכת ופגיעה נוירולוגיים לליקויים נקשרות :בריאותיות השפעות
 .הדם וכלי הלב ,החיסון

  החשיפה .קוגניטיבי התפתחותי לעיכוב נקשרות :ילדים על השפעות
   .נמוך לידה ולמשקל מוקדמות ללידות ,מולדים למומים קשורה לאלומיניום



רוצים לדעת איך להוציא את הרעלים  
 ?האלה מחייכם

 להזמנת הרצאה מלאה בטיפים מעשיים
 צרו קשר 
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