UWAGA NA PLASTIKI!
Drodzy Bursjanie,
W artukule o cytrynach
wspomniałem o
szkodliwości picia z
plastików, które sprawiają,
że mężczyźni są mniej
męscy...Wyszukałem coś
takiego:
„Już przy 15°C z plastiku
uwalnia się bisfenol A
(BPA), który działaniem przypomina estrogen. Pijąc napoje z plastikowych butelek,
narażamy się na działanie szkodliwych substancji pochodzących z tworzyw
sztucznych. Bisfenol A jest szczególnie niebezpieczny dla mężczyzn i dzieci, bo
może wpływać negatywnie na ich organy rozrodcze. Mężczyźni mogą mieć
problemy z potencją. Uczula się także, żeby nie karmić dzieci z plastikowych
butelek – ilość BPA jest zbyt wysoka w podanym posiłku w stosunku do niskiej masy
ciała niemowlaka. Bisfenol A wpływa na zaburzenia w układzie hormonalnym i
odpowiada również za występowanie otyłości. Występuje również w puszkach.
Kiedy na etykiecie produktu jest cyfra 7 w trójkącie lub oznaczenie PC7, to na pewno
jest w nim bisfenol A. Nie podgrzewaj takiego plastiku w mikrofalówce, wówczas
wydziela się jeszcze więcej szkodliwych substancji. W niektórych krajach (np.:
Japonii, Kanadzie) zabroniono używania tej substancji przy produkcji, jednakże
przedsiębiorstwa obchodzą te przepisy stosując bisfenol S i F, które dopiero co są
badane pod względem szkodliwości, ale już otrzymuje się niepokojące wyniki.”
(https://milvo.pl/zagrozenia-dla-srodowiska/szkodliwosc-plastiku/).
Sami widzicie...Pomyślcie...grozi Wam dużo złego...ale możecie z plastików nie pić i
wrócić do szkła, porcelany...metalu...warto!...i ostrzegajcie, proszę, jeśli ktoś kupuje
dziecku (zwłaszcza chłopcu!), plastikowe zabawki...butelki, że mogą się zdziwić,
jeśli ich dziecko będzie miało problem...że nie będzie wiedzieć jaką ma płeć...że
będzie mniej męskim mężczyzną z otyłością i problemami, które wytłuściłem
wyżej…Są drewniane, nielakierowane...Sami też dzieci mieć będziecie...Poczytajcie
też jak plastik źle działa na dziewczynki…
Nie przedłużam...nie rozmywam tematu...pomyślcie...poczytajcie więcej…
Do następnego artykułu.
Arkadiusz Kędzior
P. S.

BPA jest nie tylko w plastiku. Ryszard Grzebyk doktor medycyny naturalnej z
Kanady przestrzega przed braniem do ręki… paragonów. Ponad 70% z nich także
zawiera bisfenol A (BPA). Aby zneutralizować BPA z jednego paragonu wątroba
musi pracować przez 6 godzin. Inaczej mówiąc – cztery paragony załatwiają zajęcie
wątrobie na całą dobę!

