Nie można używać przeterminowanych kosmetyków. Porady
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Od pierwszego otwarcia kosmetyku zegar jego kresu przydatności do użycia zaczyna tykać.
Kosmetyki nie są wieczne i dużym błędem jest używanie ich latami. Co roku niezbędny jest
przegląd kosmetyczek i wyrzucenie tego, co utraciło ważność - przypomina dr Emma
Meredith, farmaceutka i dyrektor generalna stowarzyszenia Cosmetic, Toiletry and
Perfumery Association (CTPA).
SPRAWDŹ OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
Większość kosmetyków i przyborów toaletowych ma długotrwałą formułę, co jest przydatne,
ponieważ często używamy ich tylko w niewielkich ilościach. Mimo to kosmetyko nie są wieczne! Więc
po pierwsze, trzeba wyrzucić wszystko, co przekroczyło okres przydatności do użycia. Produkty,
których trwałość i jakość nie przekracza 30 miesięcy, będą miały na etykiecie oznaczenie tego
okresu (BBE) lub klepsydrę z datą, po której produkt nie powinien być używany. Inne produkty będą
zwykle zawierały symbol PAO (który wygląda jak opakowanie z otwartą pokrywką), informujący o
„okresie po otwarciu”, przez który będzie bezpieczny w użyciu i będzie działał zgodnie z
oczekiwaniami od dnia, w którym otworzyłeś produkt.

Dr Meredith radzi zapisywać, kiedy otwieramy swoje produkty. Wiemy wtedy, kiedy nadszedł czas,
by się z nimi rozstać. „Kiedy otwieram nowy produkt, zawsze zapisuję małą datę na pudełku lub
etykiecie, aby wiedzieć, kiedy nadejdzie czas, aby go poddać recyklingowi”
SPRAWDŹ FAKTURĘ, KOLOR I ZAPACH
Jeśli nie mamy pewności, kiedy po raz pierwszy otworzyliśmy produkty warto sprawdzić, czy nie
zmieniły się ich konsystencja, kolor lub zapach, ponieważ może to być znak, że już nie należy ich
używać. Podobnie należy postąpić, gdy istnieje silne podejrzenie, że ostatni raz mieliśmy usta
pomalowane srebrną szminką w noc sylwestrową nowego milenium.
„Produkty są wytwarzane w ściśle określonych warunkach, co oznacza, że przy zakupie nie zostały
zanieczyszczone mikroorganizmami, takimi jak bakterie, drożdże i pleśnie”, wyjaśnia dr Meredith.
„Ale od pierwszego otwarcia, zegar PAO zaczyna tykać, gdy wprowadzasz te mikroorganizmy do
codziennego użytku. Na przykład za każdym razem, gdy nakładasz tusz szczoteczkę do rzęs na oko”.
SORTUJ I WŁAŚCIWIE PRZECHOWUJ
Czas na sortowanie i przechowywanie świeżo umytych produktów. Zazwyczaj na oryginalnym
opakowaniu znajdziesz zalecenia dotyczące przechowywania, ale z reguły powinieneś szukać
chłodnego, suchego miejsca na swoje ulubione kosmetyki. W szczególności zapachy należy trzymać z
dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
„Podczas gdy łazienki są oczywistym wyborem do przechowywania szamponów, produktów do
golenia i past do zębów, nie są one najlepszym miejscem do przechowywania kosmetyków ze
względu na dużą wilgotność. Zamiast tego wybierz chłodną, suchą szafkę lub szufladę w innym
miejscu”, radzi dr Meredith.
BĄDŹ PRZYJACIELEM PLANETY
Na koniec, co zrobić z tymi produktami, które nie nadają się już do użycia? Na etykiecie znajdziesz
okrągłą strzałkę na zielonym lub czarnym tle. Dzięki temu wiesz, że cały lub część produktu można
poddać recyklingowi. Można dodać opakowanie do zwykłego recyklingu lub skorzystać z programu
odbioru.
„Dziś mamy więcej niż kiedykolwiek możliwości recyklingu każdego najmniejszego elementu
codziennego użytku”, mówi dr Meredith.
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