
Co „Miasto na detoksie” 
zmieniło w ich codzienności, 
jakie przepisy na naturalne 
kosmetyki i środki czystości 
stosują najchętniej i jakie 
mają rady dla osób, które do-
piero zaczynają swoją przy-
godę z ograniczaniem szko-
dliwej chemii w produktach 
codziennego użytku?

Sprawdźcie, 
jak podsumowują kampanię 
nasze Ekspertki. 



dr Monika Piotrowska-Szypryt
koordynator kampanii 
„Miasto na detoksie”, GIWK

Co zrobiłam? Zamieniłam codzienną chemię (środki czystości/kosmetyki) na ekologiczną bądź 
przygotowywaną samodzielnie, we własnym zakresie. Wyrzuciłam większość plastikowych opakowań 
i akcesoriów kuchennych, zastępując je szklanymi, drewnianymi lub metalowymi. Była to rewolucja 
w domu, ale na szczęście wszyscy domownicy ją zaakceptowali, bez buntu (w tym również pranie 
ubrań w samodzielnie przygotowanym proszku i bez płynu do płukania). Podstawowym produktem  
do sprzątania stał się ocet.

Ulubiony przepis to uniwersalny środek do czyszczenia, soda na przypalony garnek, środek do czysz-
czenia wanny i sanitariatów (ekologiczny płyn do naczyń i lekko podgrzany – nie gorący – ocet w rów-
nych proporcjach wlewamy do spryskiwacza, spryskujemy powierzchnię do czyszczenia, czekamy 30 
minut, przecieramy i spłukujemy ) oraz proszek do prania.

Jak zacząć? Na początku najłatwiej zrezygnować ze środków do czyszczenia „każdej powierzchni” 
i zastąpić je jednym, uniwersalnym, na bazie octu, przygotować domowy proszek do prania i zrezygno-
wać z płynu do płukania. Warto też wyeliminować plastikowe opakowania i zastąpić je np. szklanymi 
sukcesywnie, w zależności od domowego budżetu. Pamiętajmy, że „wyeliminowanie” oznacza również 
unikanie kupowania żywności w opakowaniach plastikowych.

Projekt bardzo dużo zmienił 
w codziennym życiu i nawykach 
– u mnie i mojej rodziny. Okazało 
się, że choć moja wiedza o związkach 
chemicznych z racji wykształcenia jest 
dość obszerna, to jednak nie zdawa-
łam sobie sprawy, że ta chemia jest 
tak wszechobecna i że stosowane 
przez nas legalne i dostępne na rynku 
produkty są aż tak szkodliwe i co gor-
sza odpowiedzialne za wiele chorób 
cywilizacyjnych. 

Największym szokiem były 
substancje endokrynnie czynne 
i ich wpływ właśnie na nasze zdrowie. 
Nie byłam też świadoma tak dużej 
szkodliwości plastiku w kontekście nie 
odpadów, ale zdrowia właśnie. 



dr Małgorzata Drewnowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Dzięki wiedzy zdobytej podczas projektu ograniczyliśmy ponadto ilość używanych na co 
dzień tworzyw sztucznych. Preferujemy drewno, bawełnę, szkło i stal nierdzewną, a jednorazowe 
plastiki staramy się redukować do niezbędnego minimum.

Domowy proszek do prania to zdecydowanie mój hit! Stosowany łącznie z octem wlewanym do 
przegródki na płyn zmiękczający potrafi działać cuda! Wystarczy zmieszać ze sobą sodę kalcynowaną, 
kwasek cytrynowy i ekologiczne płatki mydlane w równych proporcjach, żeby cieszyć się czystymi ubra-
niami. 

Jak zacząć „detoks” od niebezpiecznych substancji? Na początek polecałabym zapoznanie się 
ze składami kosmetyków. Możemy zrobić to samodzielnie, opierając się na informacjach o szkodliwo-
ści substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach (dostępne na stronie projektu NonHazCity) 
lub poprzez zainstalowanie aplikacji mobilnej, która po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu, 
sama wyszuka nam potencjalnie szkodliwe składniki. Oferta kosmetyków naturalnych jest obecnie tak 
szeroka i są to tak dobre produkty, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, nie szkodząc przy okazji 
własnemu zdrowiu i środowisku. Polecałabym też zaopatrzyć się w słoik sody oczyszczonej i kwasku 
cytrynowego oraz butelkę octu. Te substancje maja naprawdę wielką moc czyszcząca, a przy okazji są 
dla naszego zdrowia i środowiska całkowicie bezpieczne.

Projekt zmienił w moim życiu, a także 
w życiu całej mojej rodziny, bardzo dużo. 
Można powiedzieć, że zupełnie odwrócił 
nasz sposób postrzegania produktów 
codziennego użytku. Wcześniej nie zasta-
nawialiśmy się, czy proszek, w którym pie-
rzemy ma negatywny wpływ na nasze zdro-
wie i środowisko. Nie wyobrażaliśmy sobie 
zastąpienia dotychczas stosowanych, często 
dość agresywnych środków czyszczących, 
sodą oczyszczoną, kwaskiem cytrynowym 
czy octem. Przed przystąpieniem do projek-
tu jako ekspert, posiadałam jedynie wiedzę 
z zakresu składu kosmetyków, ponieważ już 
od dłuższego czasu pilnie analizowałam ich 
etykiety przed zakupem. Wpływ środków 
czyszczących nieco jednak marginalizowałam. 
Teraz nie wyobrażam sobie, żeby w mojej 
kuchni nie stał wielki słoik z soda oczyszczo-
ną, a w szafce łazienkowej nie było podobne-
go słoika z kwaskiem cytrynowym. Okazało 
się nawet, że zrobienie własnego proszku do 
prania jest super łatwe, a efekty jego stoso-
wania przerosły moje oczekiwania.



dr Magda 
Caban
Uniwersytet Gdański

Moje ulubione przepisy to:

 pasta do zębów z sody i oleju kokosowego, dodaję kroplę olejku z szałwii i białą glinkę (jeśli 
mam). Nie korzystam z niej codziennie, ale na pewno uzupełnia higienę :)

dezodorant – działa w 100%, wstrzymywanie pocenia się zawsze wydawało mi się niezdrowe, 
a mieszanka sody i oleju kokosowego redukuje do zera nieprzyjemny zapach, biorę ten dezodo-
rant na wszystkie wyjazdy

 balsamy na bazie olejów, lub nawet same oleje - tuż po kąpieli na nieosuszoną skore smaruję 
się olejem z pestek moreli, wchłania się całkowicie a skóra jest miękka i nawilżona, można też 
dodać to takiego oleju witaminy E

 balsam do ust – z masła karite, oleju z kiełków pszenicy, wit E i oleju kokosowego, świetnie 
sprawdza się zimą

serum na twarz z wody dejonizowanej (inaczej destylowanej, do kupienia np. na stacji benzy-
nowej - przyp. red.) i kwasu hialurunowego - przed każdą aplikacją kremu czy oleju na twarz, 
świetnie nawilża, redukuje zmarszczki

detergenty – soda oczyszczona i kalcynowana, kwas cytrynowy, nadwęglan sodu, ocet, etanol 
i szare mydło - w różnych mieszankach

Zaprzestałam, unikam lub ograniczam:

picie z plastikowych butelek

picie herbaty w saszetkach i gotowanie kaszy i ryżu w folii

kupowanie owoców i warzyw zapakowanych w folię (nie pakuję ich też do foliowych woreczków, 
kupując na wagę)

kupowanie puszek z konserwami (zero puszek z tuńczykiem)

Przestałam kupować chemię domową - soda i ocet wystarczają. Robię własne proszki do prania, wła-
sne kosmetyki, kupuję pastę do zębów i detergenty ekologiczne , a w ramach „zero waste” - zrobiłam 
wielorazowe waciki do twarzy i chusteczki do nosa :)

Projekt zmienił wiele. Na co dzień 
zajmuję się wpływem działalności 
człowieka na środowisko, a nie 
na samych ludzi. To co zmieniłam 
związane jest codziennymi z nawykami.



Nie podgrzewać jedzenia w plastikach.

Kupować więcej jedzenia w słoikach (np. keczup, śledziki, groszek, oliwa itd.), słoiki można potem 
oddać rodzinie lub w internecie :) 

Kupować ubrania bawełniane, a wszystkie nowe prać przed pierwszym użyciem.

Nie pryskać się perfumami bezpośrednio na skórę, tylko na ubrania.

 Nie stosować odświeżaczy powietrza, pachnącego papieru toaletowego, pachnących nawilża-
nych chusteczek, płynu do płukania.

 Pozbyć się agresywnej chemii gospodarczej - wystarczy soda i ocet. Wannę i zlewy lepiej niż każ-
dy kupny środek wyczyści pasta z sody. Jeśli kupne detergenty, to tylko ekologiczne. 

Zapamiętać, że jeśli jakiś środek czystości czy kosmetyk ładnie pachnie – to pewnie zawiera 
mnóstwo syntetycznej chemii. Pranie nie musi pachnieć łąką, bryzą morską czy lasem. Ja do 
płukania stosuję kwasek cytrynowy lub ocet. Nie można przesadzać również z ilością natural-
nych olejków.

Często przepłacamy, kupując chemię, która w dłuższej perspektywie może działać szkodliwie. 
Najlepsze są proste wybory – np. olejek z pestek moreli, z ryżu, jojoba itp. Cena znacznie niższa, 
bez szkodliwego wpływu na zdrowie czy na środowisko. Zdrowie skóry zależy przede wszystkim 
od tego co jemy i czy pijemy wystarczającą ilość wody, zapewniamy relaks i sen. Trzeba tylko dać 
jej możliwość regeneracji, zabezpieczając przed utratą wilgoci i prawidłowo oczyszczając.

Jeść częściej w domu :)

Stale podnosić swoją świadomość ekologiczną.

Od jakich 
nawyków 
warto 
zacząć?



dr Aleksandra
Rutkowska
projekt DetoxED Lifestyle 
Challenge

Politechnika Gdańska 
i Gdański Uniwersytet Medyczny

Najczęściej korzystam z octu, sody oczyszczonej i cytryny – do czyszczenia powierzchni, armatury, 
baterii. Uwielbiam peeling pomarańczowy do ciała – olejek macadamia albo kokosowy, cukier, parę 
kropli olejku pomarańczowego – uzależnia zapachem i efektami wygładzenia skóry.

Jaki nawyk warto wdrożyć w pierwszej kolejności? Czytanie etykiet przed zakupem produktu 
i stopniowe ograniczanie liczby środków chemicznych w domu. Krok po kroku, zaczynając od tych, 
które pachną najbardziej intensywnie i mają najdłuższą liczbę składników. Kiedy zacznie się zmianę  
od pierwszego produktu, potem kolejne przychodzą już dużo łatwiej.

Czuję ogromną motywację do kolejnych zmian. Nasza kampania „DetoxED Life-
style Challenge” skupiała się dotąd na narażeniu na substancje endokrynnie czynne 
w produktach codziennego użytku i żywności. Włączając się do kampanii „Miasto na De-
toksie” dostaliśmy całe mnóstwo pozytywnej energii i świetnych przepisów dotyczących 
eliminacji chemii ze środków czystości i kosmetyków. To sprawiło, że dużo bardziej 
szczegółowo zaczęliśmy analizować ich składy, a wiele zostało zamienionych na produk-
ty naturalne oparte na mydle, occie i sodzie, a w kosmetykach na naturalnych olejkach 
i jadalnych składnikach. 
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