
DETOKSOWY
PORADNIK
Jak ograniczyć użycie szkodliwych 
substancji chemicznych na co dzień?



NonHazCity

Realizowany przez 18 partnerów z rejonu Morza Bałtyckiego projekt edu-
kacyjny miał na celu zmianę zachowań konsumenckich dla poprawy stanu 
środowiska naturalnego poprzez dążenie do: 

redukcji emisji substancji do Morza Bałtyckiego pochodzących  
ze źródeł rozproszonych o małej skali, 

zwiększenia świadomości na temat zagrożeń, 

wdrożenia działań pilotażowych w instytucjach miejskich, małych  
i średnich przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.

W Gdańsku projekt był realizowany wspólnie przez: Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Uni-
wersytet Gdański, odpowiedzialny za prace badawcze. Kampania projektowa 
została przeprowadzona pod hasłem MIASTO NA DETOKSIE.



Do stworzenia dezodorantu i pasty do zębów 
przyda się SODA OCZYSZCZONA (20 zł za 5 kg) 
oraz OLEJ KOKOSOWY nierafinowany (20 zł 
za 900 ml). Olej sprawdzi się także w pielęgnacji 
suchej skóry (balsam, demakijaż) czy włosów 
(maska). 

Przesuszona oraz wrażliwa skóra polubi tłoczoną 
na zimno OLIWĘ Z OLIWEK (25 zł za 500 ml) – jeśli 
dodasz do niej CUKIER i suszone ZIOŁA (np. mię-
tę – 100 g kupisz za kilka zł), powstanie domowy 
peeling cukrowy, a wymieszana w proporcji 1:1 
z wodą destylowaną to świetny dwufazowy płyn 
do demakijażu.

CYTRYNA (6 zł za 500 g) ma właściwości rozja-
śniające i odświeżające – sprawdzi się np. w po-
łączeniu z jogurtem jako maska do skóry tłustej. 
Taką skórę możesz pielęgnować także naturalny-
mi olejami – np. LNIANYM (15 zł za 500 ml) lub 
z wiesiołka. 

OCET JABŁKOWY jest świetną płukanką do wło-
sów (wygładza, domyka łuski, ma działanie przeciwłupieżowe), można w nim także moczyć stopy 
(regeneruje, odświeża, zmiękcza naskórek, działa antybakteryjnie). 

W domowych recepturach warto korzystać też z naturalnych OLEJKÓW ETERYCZNYCH, które 
dodadzą kosmetykom (a także domowemu proszkowi do prania) aromatu i dobroczynnych wła-
ściwości (np. pomarańczowy czy lawendowy – dla skóry suchej, uspokajający i przeciwstarzenio-
wy | miętowy – chłodzący, łagodzi wypryski | jaśminowy – kojący / uspokajający | eukaliptusowy 
– pobudzający krążenie i łagodzący obrzęki). 4 buteleczki o pojemności 10 ml to wydatek rzędu 
60 zł, ale wystarczą na długo i przydadzą się także podczas eko porządków.

NATURALNE KOSMETYKI 
– ZACZNIJ OD… KUCHNI!

Chcesz rozpocząć przygodę z samodzielnym 
przygotowywaniem naturalnych kosmetyków? 
Wiele produktów przydatnych w naturalnej 
pielęgnacji stosuje się także w kuchni. Jeśli coś 
jest na tyle bezpieczne, że możesz to zjeść  
– z powodzeniem możesz to także nałożyć na skórę.



PŁYN do płukania 
1 łyżeczka sody oczyszczonej na szklankę wody + opcjonalnie łyżeczka soli i kilka kropelek olejku

PŁUKANIE UST OLEJEM KOKOSOWYM
Codziennie po przebudzeniu przez ok. 20 minut żuj nierafinowany olej kokosowy (możesz 
zacząć od 1 łyżeczki, a później sukcesywnie zwiększać dawkę – dla wprawionych pełna łyżka). 
Następnie dokładnie przepłucz usta wodą i umyj zęby. Stosowane regularnie, działa antybakte-
ryjnie i wspiera zdrowie dziąseł.

PASTA I
2 łyżki z sody oczyszczonej, 
2 łyżki oleju kokosowego, 
kilka kropelek olejku eteryczne-
go (szałwiowego, cytrynowego 
czy miętowego)

PASTA II 
2 łyżki oleju kokosowego, 
1 łyżka białej glinki, odrobina 
ksylitolu, kilka kropelek olejku 
goździkowego

HIGIENA 
JAMY USTNEJ

W produktach stomatologicznych mogą znajdować się potencjalnie szkodliwe kon-
serwanty: triklosan i chlorheksydyna. Najlepiej ich unikaj, a preparatów zawierają-
cych chlorheksydynę nie stosuj dłużej niż 2 tygodnie. Staraj się wybierać produkty 
o jak najkrótszym składzie i uważnie czytaj etykiety. A może spróbujesz naturalnych 
metod pielęgnacji? Sprawdź te przepisy:



NATURALNE 
PEELINGI

CUKROWY
Ma bardzo dobre właściwości ścierające. Świetnie rozpuszcza się w wodzie podczas nakładania. Działa 
antybakteryjne. Sprawdzi się np. na łokciach, piętach, nogach (nie stosuj go na skórze twarzy). 

PRZEPIS Weź 40 g cukru, 5 ml oliwy z oliwek i odrobinę suszonej mięty lub lawendy. Możesz też połą-
czyć cukier z olejem kokosowym. Po zastosowaniu takiego peelingu nie trzeba już nakładać balsamu. 

SOLNY
Dla fanów intensywnego ścierania. Działa przeciwzapalnie i odkażająco – sprawdzi się np. przed 
depilacją. Jest dość mocny – może podrażnić wrażliwą skórę. Nie powinny stosować go osoby z cerą 
naczynkową i tzw. „pajączkami” (w takim przypadku lepiej wybrać peeling cukrowy). 

PRZEPIS Gruboziarnistą sól morską zalej wybranym olejem (np. jojoba, migdałowego lub po prostu 
oliwy z oliwek) w proporcji 1:1 i dokładnie wymieszaj.

KAWOWY
Z fusów lub drobno zmielonych ziaren. Nawilża, odpręża, poprawia ukrwienie. Świetny w walce z cel-
lulitem. W połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną pomoże zadbać o piękną sylwetkę. Nałożony 
na twarz, zmniejsza ilość sebum i usuwa oznaki zmęczenia. A do tego ten zapach! Jednak uwaga: może 
podrażniać bardzo wrażliwą skórę.

PRZEPIS Do 1/4 szklanki odsączonych fusów dodaj 1-2 łyżki oliwy z oliwek oraz (opcjonalnie) kilka kro-
pelek naturalnego olejku pomarańczowego (wcześniej sprawdź, czy Twoja skóra nie reaguje na niego 
alergicznie). Jako peeling do twarzy sprawdzi się kawa wymieszana z białkiem jajka (bardzo delikatnie 
masuj przez 2 minuty, zmyj letnią wodą). 

Sztucznie wytworzone substancje złuszczające (drobinki tworzyw sztucznych, składniki z przedrost-
kiem poly-) w peelingach są źródłem mikroplastików, które mogą zagrażać życiu bytujących w środo-
wisku wodnym organizmów oraz uwalniać wiele szkodliwych substancji. Jeśli kupujesz gotowy peeling 
– w trosce o środowisko, wybieraj produkty o jak najbardziej naturalnym składzie.

Nie stosuj peelingu na podrażnioną skórę.

Wykonuj max 1-2 razy w tygodniu (skóra 
potrzebuje kilku dni na regenerację).

Do każdego z przepisów możesz dodać 
także witaminę E.

Nakładaj na oczyszczoną, wysuszoną, a na-
stępnie delikatnie zwilżoną skórę.

Zawsze wykonaj próbę alergiczną, by 
sprawdzić, czy Twoja skóra nie jest uczulo-
na na którykolwiek składnik peelingu.

Pamiętaj:
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