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Pozor na osviežovače vzduchu v dome či aute: Škodia ako
20 cigariet denne!
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Každý má rád tú božskú vôňu osviežovačov vzduchu. Avšak ich sladká vôňa môže
spôsobiť celý rad zdravotných problémov.

Podľa organizácie EWG (Pracovná skupina pre životné prostredie) osviežovače vzduchu
spôsobujú vývinovú a reprodukčnú toxicitu, podráždenie kože, kožné alergie, dýchacie
problémy, astmu a dokonca aj rakovinu pľúc.

Používanie osviežovačov vzduchu je ako fajčenie. Osviežovače
vzduchu spôsobujú rakovinu pľúc

Viete o tom, že spoločnosti na výrobu osviežovačov vzduchu, ani tie tabakové
neprezrádzajú všetky ingrediencie, ktoré používajú vo svojich produktoch?

Pravdou je, že pri výrobe cigariet sa používa vyše 600 prísad a pri výrobe osviežovačov
vzduchu viac než 3000 syntetických chemikálií.

Je to desivé!

Keď vidíte na zozname prísad slovo „vôňa“, znamená to, že ide o zmes stoviek škodlivých
chemikálií.

V preklade – rozprašovače obsahujú tie isté ingrediencie ako 1/3
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V preklade – rozprašovače obsahujú tie isté ingrediencie ako
cigarety

V cigaretách i vzduch osviežujúcich rozprašovačoch sa pravidelne nachádza jedenásť
prísad.

Sedem z týchto syntetických chemických látok spôsobuje rakovinu, dve sú toxické pre
náš kardiovaskulárny systém a zvyšné dve prísady sú toxické pre náš reprodukčný
systém.

Poďme sa na tieto prísady pozrieť bližšie:

Náš tip: Trápi vás časté močenie a žiadne lieky vám neprinášajú sľubovaný efekt?
Vyliečte svoje obličky a močový mechúr prírodným a revolučným spôsobom. Viac
informácií tu

Etylhezanol: toxický pre reprodukčný systém, dráždi aj pľúca, oči a kožu

Benzaldehyd: pľúcny, očný a kožný iritant, ako aj neurotoxín.

Geraniol: pľúcny, očný a kožný iritant, spôsobuje aj systémovú toxicitu a alergie.

Etylacetát: pľúcny, očný a kožný iritant. Spôsobuje neurotoxicitu
a reprodukčnú/vývojovú toxicitu.

Butylfenyl metylpropional: pľúcny, očný a kožný iritant, ako aj imunotoxín a alergén.

Metylpyrolidón: spôsobuje hromadenie v našom systéme, je toxický pre náš imunitný
systém, systémový toxín pre nereprodukčné orgány.

Vyvoláva alergie, môže nám spôsobovať dráždenie pľúc, očí a kože a je uňho
klasifikovaná „zvýšená kožná absorpcia“.

Propylénglykol: spôsobuje hromadenie v našom systéme, toxický pre náš imunitný
systém, systémový toxín pre nereprodukčné orgány.

Vyvoláva alergie, môže tiež spôsobovať rakovinu a je uňho klasifikovaná „zvýšená kožná
absorpcia“.

Je tiež veľmi silný pľúcny, očný a kožný iritant.

„Vôňa“: toto je jedna z troch ingrediencií, ktorá sa prezrádza, v skutočnosti je aj alergén,
imunotoxín a neurotoxín.

Vône môžu obsahovať až vyše 3000 ingrediencií. Niektoré neboli nikdy testované na
bezpečnosť.
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Acetaldehyd: je silný imunotoxín, toxický pre naše reprodukčné zdravie, systémový toxín
pre nereprodukčné orgány a silný karcinogén. Je tiež silný iritant pľúc, očí a kože.

Zbavte svoje telo týchto toxínov

Rozprašovače spôsobujú rakovinu pľúc, a to je hlavný dôvod, prečo sa potrebujete
detoxikovať.

Najlepší a najúspornejší spôsob detoxikácie vášho tela je užívanie spiruliny.

Podľa početných štúdií spirulina podporuje zdravú detoxikáciu od nahromadených
toxínov v tele tým, že sa na ne priamo viaže. Takto sú tieto toxíny prirodzene vylučované
z nášho tela jeho vylučovacím procesom.

Používajte radšej esenciálny olej

Najprirodzenejším a najlepším spôsobom na vyčistenie vzduchu u vás doma je rozptýliť
niektorý z vašich obľúbených esenciálnych olejov, čo bude mať aj niektoré liečivé prínosy.

Tiež vám to zlepší náladu a podporí váš imunitný systém.

Zdroj: anyavien.com, Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Lepšia ako očkovanie: Vedci objavili vec, čo do 24 hodín zabije 100% chrípkových
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Štúdia: Domáce čistiace prostriedky sa vyrovnajú 20 cigaretám denne

3/3

https://www.badatel.net/skusenost-rodiny-ivana-vojteka-so-spirulinou-vulcanico-pri-liecbe-onkologickeho-ochorenia/
https://anyavien.com/air-fresheners-cause-lung-cancer/
https://www.badatel.net/lepsia-ako-ockovanie-vedci-objavili-vec-co-do-24-hodin-zabije-100-chripkovych-virusov/
https://www.badatel.net/12-najnebezpecnejsich-rakovinotvornych-produktov-vo-vasom-dome-ktore-bezne-pouzivate/
https://www.badatel.net/ako-vyuzit-himalajsku-sol-na-kvalitnejsi-vzduch-bolesti-hlavy-lepsi-spanok/
https://www.badatel.net/studia-domace-cistiace-prostriedky-sa-vyrovnaju-20-cigaretam-denne/

	Pozor na osviežovače vzduchu v dome či aute: Škodia ako 20 cigariet denne!
	Používanie osviežovačov vzduchu je ako fajčenie. Osviežovače vzduchu spôsobujú rakovinu pľúc
	V preklade – rozprašovače obsahujú tie isté ingrediencie ako cigarety
	Zbavte svoje telo týchto toxínov
	Používajte radšej esenciálny olej
	Podobné články


