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MIKS
Kto pyta, nie b∏àdzi

Uwaga na...

...toksyczne farbki
Farbki akwarelowe Tesco Value mogà byç szkodliwe dla zdrowia
z powodu zbyt du˝ego st´˝enia pierwiastków o∏owiu, chromu
i baru. Do tej pory sprzedano ich w Polsce ponad 14 tys. opakowaƒ. Niektóre kolory wyprodukowanych w Chinach farb umieszczonych w plastikowym pude∏ku z p´dzelkiem zawierajà o∏ów,

Czy po kàpieli w wodzie
z oliwkà mo˝na zrezygnowaç
z nawil˝ania skóry kremem?
To zale˝y od tego, jak nasza skóra reaguje na takà kàpiel.
Skórze bardzo suchej substancje nat∏uszczajàce oliwki nie wystarczà i wtedy trzeba po kàpieli nawil˝yç jà balsamem. Tym
bardziej i tym obficiej powinniÊmy to zrobiç, je˝eli skóra po
wyjÊciu z wanny jest napi´ta lub sw´dzi. Aby nie przesuszaç
skóry, nale˝y kàpaç si´ krócej, nie za cz´sto i nie w zbyt goràcej wodzie. Póêniej nie trzyjmy skóry mocno r´cznikiem,
tylko wycierajmy jà delikatnymi dotkni´ciami.

GdybyÊ móg∏/mog∏a kupiç
dodatkowà godzin´ w ciàgu
dnia, ile by∏byÊ/by∏abyÊ
sk∏onny/a zap∏aciç
chrom i bar w st´˝eniach wy˝szych ni˝ dopuszczalne. W przypadku po∏kni´cia mogà byç szkodliwe dla zdrowia dzieci. Konsumenci, którzy nabyli niebezpieczne farby, powinni zg∏osiç si´ do najbli˝szego sklepu Tesco, aby je oddaç i otrzymaç zwrot pieni´dzy.

...Êmiertelne pora˝enie
wiertarkà
Wiertarka udarowa Verto (o nr 50G502-Z, wyprodukowana
w listopadzie 2005 r. w Chinach) mo˝e stanowiç zagro˝enie dla
˝ycia jej u˝ytkowników, do tej pory w Polsce odnotowano jeden
wypadek Êmiertelny. Spó∏ka Topex poinformowa∏a, ˝e w wyniku wadliwego monta˝u obudowy wiertarki mo˝e dojÊç do pora˝enia pràdem osoby obs∏ugujàcej urzàdzenie. Partia niebezpiecznych wiertarek jest wycofana ze sprzeda˝y. W Polsce do
ràk konsumentów trafi∏o 211 takich urzàdzeƒ. Osoby, które
naby∏y wiertarki, mogà je wymieniç w sklepie na nowe lub
oddaç i otrzymaç zwrot pieni´dzy.
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...alergi´ na koszulk´
Bawe∏niana m´ska koszulka z krótkim r´kawem, bordowa na
górze i szara na dole, z granatowym Êciàgaczem wokó∏ szyi i ze
znakiem firmowym „Cheval® collection Sport wear” mo˝e wywo∏ywaç reakcj´ alergicznà. Wyniki badaƒ wykaza∏y, ˝e koszulka
nie spe∏nia ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa, poniewa˝ w dzianinie Êciàgacza oraz w dzianinie pasków naszytych na koszulce
zosta∏a a˝ dwudziestojednokrotnie przekroczona dopuszczalna
zawartoÊç aminy aromatycznej. Produkt pakowany jest w torebki
celofanowe z firmowym nadrukiem na niebieskim pasku.
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èród∏o: Sonda˝ przeprowadzony
w Polsce przez Sony Ericsson
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Niebezpieczne zwiàzki

Trucizna z nakr´tki
W nakr´tkach do s∏oików mogà znajdowaç si´ niebezpieczne zmi´kczacze. Poniewa˝ rozpuszczajà si´ w t∏uszczach,
z ∏atwoÊcià mogà przedostawaç si´ do ˝ywnoÊci przechowywanej w s∏oiku.
Te groêne dla zdrowia ludzi substancje mogà znajdowaç si´
w nakr´tkach s∏oików z d˝emami, sosami, gotowymi daniami
i innymi produktami sprzedawanymi w s∏oikach. Niemiecka Fundacja Warentest przebada∏a niedawno azjatyckie sosy. SpoÊród
25 testowanych produktów 18 zawiera∏o wysokie st´˝enia zmi´kczaczy. Zwiàzki te sà tym groêniejsze, ˝e nie czuç ich zapachu,
smaku, ani nie widaç. Co wi´c robiç, aby zminimalizowaç zagro˝enie?
* Przechowywaç s∏oiki z ˝ywnoÊcià w ten sposób, aby te sta∏y
i zwracaç uwag´ na to, ˝eby ich zawartoÊç nie mia∏a stycznoÊci z pokrywkà.
* Zu˝yç produkt jak najszybciej.
* Olej zbierajàcy si´ u góry dania, najlepiej zebraç i wyrzuciç, bo
zmi´kczacze przedostajà si´ naj∏atwiej do t∏uszczu.
* ˚ywnoÊç ze s∏oików nale˝y jeÊç w ma∏ych iloÊciach, poniewa˝
zmi´kczacze znajdujàce si´ w ró˝nych Êrodkach spo˝ywczych
kumulujà si´ w organizmie.
* Je˝eli jest taka mo˝liwoÊç, wybierajmy sosy i inne dania nie
w s∏oikach, lecz w butelkach czy tubkach.
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MIKS

BezsennsoÊç

Muzyka na sen
Cierpisz na bezsennoÊç? Zamiast
leków na sen, warto wypróbowaç
nowà metod´ – muzyk´.

fot. Dormeo

W badaniach przeprowadzonych na Tajwanie wzi´∏o udzia∏ 60 osób w wieku od
60 do 83 lat cierpiàcych na bezsennoÊç,
której przyczynà nie by∏o jednak zbyt
wysokie spo˝ycie kofeiny, depresja ani
choroby Alzheimera czy Parkinsona.
Ochotników podzielono na dwie grupy
– pierwsza przez 45 minut s∏ucha∏a wygodnie siedzàc muzyki zachodniej, a druga – chiƒskiej, przy czym wszyscy wybrali
sobie swoje ulubione utwory. Okaza∏o
si´, ˝e z tygodnia na tydzieƒ sen ochotników stawa∏ si´ d∏u˝szy i dawa∏ lepszy
wypoczynek. Co wi´cej, muzyka pozytywnie oddzia∏ywa∏a tak˝e na rytm serca
i oddech. Kiedy b´dziemy wypróbowywaç t´ metod´, pami´tajmy, ˝e zadzia∏aç
mo˝e muzyka wolna – o 60-80 taktach
na minut´.
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