Łazienka w duchu eko?
TO P RO S T E!

Sprawdź nasze sposoby!
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka prostych patentów, które sprawią,
że Twoja łazienka będzie bardziej ekologiczna.

Proste triki na ekołazienkę
W łazience spędzasz sporo czasu? Dbasz o swoje włosy, cerę...
Pewnie pilnujesz również porządku w łazience i urządziłaś ją
zgodnie z trendami w designie.
A czy zwracasz uwagę na ekologiczność? Skoro w łazience
spędzasz sporo czasu..., to czy “przy okazji” możesz zrobić coś
dobrego dla planety?
No jasne, że możesz! I nie jest to trudne.

Ekologiczne triki
dla każdej włosomaniaczki:

Podczas mycia włosów
i namydlania ciała zakręcaj
wodę (tak jak podczas mycia
zębów).

Wypróbuj kosmetyki
w kostkach – ich używanie
jest przyjazne naturze.
Podczas mycia ciała i włosów kosmetykami
w kostce zużywa się mniej wody. Ponadto
opakowania tych kosmetyków zawierają
znacznie mniej plastiku.

Postaw na reﬁlle
(opakowania uzupełniające)
i zmniejsz zużycie plastiku.

Wykorzystuj kosmetyki
do końca.

Wybieraj kosmetyki w opakowaniach szklanych
albo z plastiku z recyclingu.

Ekologiczne triki
dla każdej włosomaniaczki:

Zamień długie sesje w wannie
pełnej wody na szybki prysznic.

Zawsze dokręcaj krany.
Wykonaj prosty eksperyment. Postaw
miskę pod kranem, z którego delikatnie
cieknie woda. Zdziwisz się, ile wody
nakapie przez kilka godzin.

Dopilnuj, aby instalacja
z wodą była sprawna.

Używaj wielorazowych
akcesoriów, jak waciki
do demakijażu.

Do łazienki idealne będą:
skrzydłokwiat, zamiokulkas,
paproć czy kroton.

Postaw w łazience rośliny, które oczyszczają
powietrze.

To może Cię zainteresować

Efalock GreenTools,
biodegradowalna szczotka
do modelowania, 25mm

Annabelle Minerals, wielorazowe
waciki do demakijażu, 5szt

KUP UJĘ

K UP UJ Ę

CO.SO, energetyzujący
zestaw do pielęgnacji
włosów i ciała, 4x25g

Yope, żel pod prysznic,
Kokos i Sól Morska,
800ml, reﬁll

OWay Glossy Nectar,
olejek odbudowujący
włosy, 30ml

K UP UJĘ

K U P UJ Ę

K UP UJ Ę

Upcycling, czyli magia przerabiania
Upcycling polega na wykorzystywaniu pustych opakowań do
tworzenia całkiem nowych rzeczy i jest zgodny z ruchem zero
waste (niemarnowanie, niegenerowanie odpadów).
Z pustych opakowań po kosmetykach można wykonać naprawdę
ciekawe gadżety albo wykorzystać je ponownie.
Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele pomysłów.

Nie wyrzucaj pustych butelek,
tylko napełnij je ponownie.
Wiele marek oferuje tzw. reﬁlle, czy kosmetyki do
uzupełnienia, jak szampony, żele pod prysznic.

Zrób prezenty dla bliskich:
skarbonkę, wazon, doniczkę,
pudełeczko na pędzle, pojemnik
na kolczyki.
Mnóstwo pomysłów znajdziesz na TikToku
czy Pintereście.

W mniejsze opakowania można
przelać kosmetyki na podróż,
żeby zaoszczędzić w walizce
miejsce na dodatkową książkę,
lokówkę czy parę butów.

Szklane opakowania są idealne
na świeczniki.

W pustych opakowaniach
można trzymać kosmetyki
domowej roboty.

Jesteś ogrodniczką? Wykorzystaj
opakowania na rozsady czy na
szczepki kwiatów.

A może malujesz? Puste
pojemniki są idealne
do mieszania farb.

Dobrym pomysłem są też
zabawki dla zwierząt
handmade.

Z pustych opakowań można
stworzyć mnóstwo przyborników
i pojemników do
przechowywania. Może właśnie
teraz jest czas na uporządkowanie
biurka?

Wieczka od masek czy
słoiczków mogą zamienić się
w podstawki pod kubek.

Opakowania z atomizerem
można napełnić domowej
roboty odświeżaczami
powietrza.
Żeby przygotować taki odświeżacz, wystarczy
do wody dodać olejki eteryczne.

Zużyte myjki do twarzy
sprawdzają się do czyszczenia
łazienki, a zużyte pędzle do
makijażu do czyszczenia
zakamarków w rowerze.

Zrób z kartoników pojemniki do
przechowywania saszetek, np.
przypraw w kuchni.

Do mniejszych, pustych
opakowań z atomizerem
można przelać środki do
dezynfekcji z większych
butelek i mieć zawsze przy
sobie.

Z pustych opakowań można robić
ozdoby na choinkę, a za pomocą
wieczek wycinać pierniczki.

Oczywiście z opakowań
można zrobić mnóstwo
innych dekoracji.

Albo pierogi - sami sprawdziliśmy, działa!

Szczoteczka od zużytej mascary
idealnie nadaje się do
wyczesywania brwi.

Niektóre opakowania
to świetne pionki do gier
planszowych.

To może Cię zainteresować

Schwarzkopf BC Color
Freeze pH 4.5, dwufazowa
odżywka chroniąca kolor,
200ml

Sendo Fortifying,
wzmacniający szampon
p/wypadaniu włosów,
250ml

Indola Act Now!,
wegański spray
nawilżający, 200ml

K UP UJĘ

KU P UJ Ę

K UP UJ Ę

Indola Act Now!,
wielofunkcyjny szampon
do włosów w kostce, 60g

Anwen Peace of Mint,
szampon w kostce
w puszce, 75g

InSight Styling,
kryształki nawilżające,
100ml

K UP UJĘ

K U P UJ Ę

K UP UJ Ę

Proste triki na kosmetyki
Do listy zadań dodajemy sprytne patenty na kosmetyki.

Każdy wie, że najlepiej trzymać kosmetyki w tubkach
i butelkach do góry dnem. Wtedy resztki produktu osadzają się
przy nakrętce (zamknięciu) i łatwo je wycisnąć. Co jednak
zrobić, gdy buteleczka nie chce sama stać? Umieść kosmetyk
w kubku albo szklance.
Nie możesz wydobyć resztki szamponu z tubki, a właśnie
zmoczyłaś włosy i nie masz jak pobiec do drogerii? Nie martw
się – i na to znajdzie się sposób. Dolej do butelki wodę
i rozcieńcz szampon.
Wyschnięty (zgęstniały) tusz do rzęs może na nowo nam
posłużyć – nie trzeba go wyrzucać. Dodaj do kosmetyku
delikatne krople do oczu albo płyn do soczewek i przez kilka
minut roluj opakowanie w dłoniach. Tusz powinien odzyskać
dawną konsystencję

Jeśli interesuje Cię ten temat,
ściągnij nasz poradnik – w ebooku
zdradzamy, jak „naprawić”
połamaną szminkę czy pokruszone
cienie do powiek i wiele innych.

Przepisy na domowe kosmetyki
Masz ochotę na eksperymenty? Zacznij tworzyć własne
kosmetyki do włosów! Potrzebne składniki znajdziesz w lodówce
i osiedlowym sklepie.
Żeby włosy były mocne i piękne, zafunduj
im odżywkę z aloesu. Zmiksuj 10 liści
aloesu i łyżkę miodu. Co istotne, roślina
powinna mieć przynajmniej 3 lata, żeby
zawierała odpowiednie stężenie witamin
i pierwiastków potrzebnych Twoim
włosom.
Taką nawilżającą odżywkę nakłada się na
suche włosy. Miksturę pozostaw na
kosmykach na 10 minut, a potem umyj
włosy.

Marzysz o lśniących i gładkich włosach?
Sama w domu możesz przygotować
eko-odżywkę wygładzającą. Potrzebujesz
tylko jednego żółtka jaka kurzego
i 2 łyżek oleju roślinnego.
Oba składniki zmieszaj i taką miksturę
nałóż na wilgotne włosy. Pozostaw
odżywkę na włosach na 30 minut, a
potem umyj włosy. Najlepiej, żebyś umyła
pasma dwukrotnie.

Dobrze na włosy łamliwe i słabe wpłynie
mieszanka z ćwiartki szklanki piwa oraz
1 jajka. Odżywkę piwną nakładaj na
wcześniej umyte, wilgotne włosy
i pozostaw na 15 minut. Potem ponownie
umyj kosmyki.

Sposobem na jedwabiste i lśniące włosy
jest odżywka z miodu i oliwy. Zmieszaj
100g miodu i 2 łyżki oliwy. Miksturę
wetrzyj w kosmyki i skórę głowy, nałóż
czepek i pozostaw na 30 minut. Potem
umyj włosy.
Na porost włosów polecamy szampon pokrzywowy. Do jego
wykonania potrzeba świeżych liści pokrzywy – jeśli chcesz sama
zebrać rośliny, wybierz miejsce z dala od ulicy. W innym przypadku
do roślin może dostać się ołów i inne metale ciężkie (ze spalin).
Liście pokrzywy można kupić również w sklepie zielarskim albo
takim z ekologiczną żywnością.
Do przygotowania tego szamponu nadają się również suszone liście. Nie polecamy jednak herbatek
ekspresowych – w zasadzie nie do końca wiadomo, co tak naprawdę w nich jest. Jeśli chcesz
przygotować szampon z saszetki herbaty, udaj się do dobrego sklepu zielarskiego albo apteki.

Ekologiczny szampon z pokrzywy na porost włosów:

Zalej wrzątkiem 50g.
świeżych (ew. suszonych)
liści pokrzywy.

Gotuj przez
30 minut.

Odcedź liście, a wywar
schowaj w ciemne
miejsce na 24 godziny.

Cytryna posiada właściwości antybakteryjne i oczyszczające,
może także stanowić wsparcie w walce z łupieżem. To też
świetna baza na wcierkę do włosów.
Cytrynowa wcierka do włosów:

Wyciśnij sok z
połówki cytryny.

Jeśli masz wrażliwą skórę
głowy, rozcieńcz sok
niewielką ilością wody.

Wetrzyj sok w skórę
głowy, wykonując
delikatny masaż

(to przy okazji poprawi mikrokrążenie w skórze głowy,
a więc dobrze wpłynie na cebulki włosów)

Nałóż na głowę
czepek.

Po 30 minutach umyj
włosy.

Stosuj taką kurację 1-2
razy w tygodniu,
regularnie. Po około
miesiącu zauważysz
poprawę stanu skóry
głowy.

