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Despre produsele BIO este deja bine cunoscut faptul ca sunt foarte sanatoase si sunt tot mai
des folosite in defavoarea produselor farmaceutice. Alimentele BIO sunt, de asemenea, vanate
din ce in ce mai multprin magazine deoarece sunt, la randul lor, mult mai sanatoase decat cele
pe care le consumam in mod obisnuit.

Semnele de intrebare apar insa atunci cand vine vorba despre detergentii BIO. Iar asta
deoarece putini sunt cei care ii apreciaza la adevarata valoare. Se crede ca, atata timp cand nu
ajung in organismul nostru prin alimentatie, detergentii nu ne pot face nici un rau.

Am decis sa aflam mai multe pe acest subiect asa ca am contactat echipa de la BioBoom .
Pentru cine nu stie deja, BioBoom este un magazin online cu o gama foarte variata de produse
BIO de cea mai buna calitate, in oferta caruia putem gasi si detergenti BIO.

Merita sa platim ceva mai mult pentru detergentii BIO? Ne pot face rau detergentii obisnuiti pe
care ii folosim de cand ne stim? Sunt doar doua intrebari ale caror raspunsuri vor putea fi gasite
chiar in randurile urmatoare.

Detergentii ieftini pot fi o cauza pentru multe probleme de
sanatate
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Se vorbeste tot mai des despre diferite boli grave, precum este cancerul, dar si despre
cauzele care ar putea duce la aparitia acestei probleme de sanatate. Ei bine, putine sunt bolile
care se mostenesc genetic. In cazul cancerului, de exemplu, se crede ca cel mult 10% dintre
persoanele care sufera de cancer au aceasta problema din motive genetice.

Restul de 90% au cancer in urma unui stil de viata defectuos, care include cantitati mari de
alcool, tutun dar si alte alimente mai putin sanatoase. Detergentii obisnuiti ar putea avea si ei o
vina pentru aparitia anumitor probleme de sanatate.

Desi uneori nu sunt atat de vizibile, detergentii pot lasa multe reziduuri pe haine. Acestea nu
sunt indepartate nici macar in urma unei clatiri. Toate aceste reziduuri nu raman doar in haine,
deoarece astfel nu ar fi fost o problema, ci pot ajunge in piele noastra sau chiar si a copiilor,
daca ii vom tine in brate.

Ca si consecinta a acestor reziduuri, pot aparea diferite iritatii la nivelul pielii sau a ochilor, dar
tot acestea pot sta la baza unor probleme de sanatate grave precum cancerul, autismul sau
astmul.

De ce ar trebui sa renunti la detergentii clasici
Un prim motiv pentru care ar trebui sa renunti complet la detergentii clasici, pentru a-i inlocui
cu cei BIO, este faptul ca in compozitia lor se regasesc o multime de substante petrochimice.

Indiferent ca au rolul de a oferi un miros placut, de inalbire sau de coloranti, toti acestia sunt
foarte periculosi pentru sanatate.

Ar mai trebui subliniat faptul ca majoritatea detergentilor clasici disponibili in comert nu sunt
testati, iar cei care au trecut prin diferite teste, acestea au fost realizate de catre producatori.
Drept urmare, exista toate premisele pentru a avea indoieli. De asemenea, de cele mai multe
ori, pe lista de ingrediente ale detergentilor nu sunt trecute toate ingredientele toxice care
desigur ca pot provoca probleme grave de sanatate.

2/3

De ce ar trebui sa iei in considerare folosirea detergentilor BIO
Scris de Sighet Online
Luni, 17 Iunie 2019 16:59 -

Un bun exemplu care ar trebui sa ne dea tuturor de gandit inainte de a mai achizitiona
detergenti clasici este reprezentat de parfumul pe care acestia il ofera rufelor spalate. Ei bine,
acest parfum nu este datorat unor uleiuri sau a unor ingrediente naturale, ci sunt datorate unor
ingrediente chimice.

Ar putea fi folosite la fel de bine si uleiurile esentiale, despre care stim deja ca au un miros
foarte placut si totodata sunt sanatoase, insa acestea au un pret nu foarte accesibil, iar
producatorii prefera ingredientele ieftine, cu toate ca acestea nu sunt prea sanatoase.

5 motive pentru a alege detergentii BIO
Detergentii BIO se dovedesc a fi o alternativa mult mai buna dintr-o multime de motive. Mai
jos sunt doar 5 dintre ele:
-

Nu au in compozitie diferite ingrediente sintetice.
Nu au continut de clor.
Contin doar produse naturale.
Sunt mult mai sanatoase.
Nu contin fosfati sau ftalati.

Speram asadar ca acest articol va fi suficient de convingator incat tot mai multe persoane sa
renunte la detergentii clasici, pentru a-i inlocui cu cei BIO. Ar mai trebui sa stii ca poti gasi
detergenti BIO la un pret foarte bun in oferta BioBoom.
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