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Obniża 
odporność,  
szkodzi sercu 
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jesteś tym,  
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Szukaj 
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wolnej od 
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i mikroplastiku
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NOWY MAGAZYN

JUŻ W SPRZEDAŻY!
Pierwszy magazyn na rynku, 
którego patronem jest ekspert medycyny.
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ZDROWIE i ŻYCIE  3

edytorial

w tym numerze

Na silikony zawarte 
w kosmetykach, 

np. kremach, 
pastach do zębów, 
antyperspirantach 

lepiej uważać. 
Stosowane  

w nadmiarze mogą 
szkodzić skórze  

i planecie. 

32

90

98

Czy efektywne 
sprzątanie musi 
kojarzyć się  
z detergentami? Dziś 
wracamy do korzeni, 
czyli sposobów, 
które stosowały 
nasze mamy, babcie. 
I to działa! 

24

Wyysychamy! 
– piszemy  

w alarmistycz- 
nym tonie. I to 

nie przesada, bo 
zasoby wodne 

Ziemi się kurczą. 
Czas zacząć je 

oszczędzać.  
Na poważnie!  

W ekologicznej 
kuchni nic się nie 
marnuje, dlatego tak 
kochamy mrożenie!
To doskonały 
sposób np.  
na uratowanie 
nadwyżki z obiadu. 
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@zdrowieizyciemagazyn 
Dołącz do grupy i rozmawiaj  
o zdrowiu z ekspertami
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Trąby powietrzne,  
tajfuny, dramatyczne 
powodzie, upały tak 
uciążliwe, że odechcie- 
wa się nam lata... 

Groźne zjawiska pogodowe 
ogladaliśmy na filmach katastro-
ficznych i cieszyliśmy się z na-
szego umiarkowanego klimatu. 
Jednak on się zmienia. Eksperci 
biją na alarm: jest źle, a z pewno-
ścią będzie gorzej. Ostrzegają,  
że jeszcze za naszego życia mo-
żemy zapomnieć o znanych nam 

liniach brzegowych i nadbałtyckich wydmach. Rafy koralowe 
umierają, a lód na Antarktydzie topi się na naszych oczach.  
Niektórych to nie przekonuje, uważają, że ten problem nas  
nie dotyczy. A i owszem, dotyczy. Zanieczyszczenie powietrza, 
zmiany klimatyczne i rabunkowa gospodarka zasobami natu-
ralnymi bezpośrednio i niekorzystnie wpływają na nasze zdro-
wie i życie. Smog nas dusi, zwiększa ryzyko chorób płuc i ser-
ca, a plastik zalegający w morzach i oceanach zjadamy wraz  
z żywnością. Postulaty ekologiczne biorą sobie do serca mło-
dzi ludzie, bo wiedzą, że to oni będą żyć w środowisku, które 
generuje problemy. Szwedzka nastolatka i aktywistka ekolo-
giczna Greta Thunberg jest głosem młodego pokolenia, które 
boi się o to, jaką spuściznę zostawią młodym ich rodzice...  
Tak, wiemy, sami nie zbawimy świata i nie zatrzymamy katastrofy 
klimatycznej. To naiwne mrzonki. Bo główna odpowiedzialność  
za nasz klimat spoczywa na rządach i wielkich koncernach. Jed-
nak możemy zrobić coś od siebie. Bo nasze codzienne wybory 
pomnożone przez miliony takich gestów na całym świecie robią 
różnicę. Ważne, by zacząć od dziś. Oszczędzać wodę, energię 
elektryczną, robić przemyślane zakupy i nie marnować żywności. 
To dla naszego dobra. I zdrowej przyszłości kolejnych pokoleń.   

Renata Ciemięga
redaktor naczelna „Zdrowie i Życie”

ZZ_2103_EDYTORIAL.indd   3 08.07.2021   15:40:59



Fo
t.

 n
a 

ok
ła

dc
e:

 a
do

be
 s

to
ck

SPIS TREŚCI

trendy eko

16  żyj bardziej eko 
Oszczędzaj prąd, przesiądź się na rower i mniej 
kupuj. Małe kroki naprawdę chronią planetę. 

20    resztkomania   
Monika Mrozowska zdradza przepisy na proste potrawy 
wege z tego, co łatwo znaleźć w każdej lodówce.  

22  czytajmy etykiety. to korzyść  
dla zdrowia i świata  
Na opakowaniu są ważne informacje o produkcie.  
   

24     porządki bez chemii 
Zamiast silnych detergentów, lepiej użyć naturalnych 
środków, np. octu, sody. Są równie skuteczne!

28     recykling. instrukcja obsługi  
Jak prawidłowo segregować śmieci? 

08  najnowsze odkrycia Najświeższe  
doniesienia ze świata nauki na temat  
tego, jak możemy wpływać na środowisko.

4  ZDROWIE i ŻYCIE

24

32     wysychamy Coraz większej liczbie ludzi 
zaczyna brakować niezbędnej do życia wody.

36  ile kropli w kropli? Zużycie wody  
to nie tylko to, co wylewamy z kranu. Czym jest 
bilans wodny?

38   mity o życiu w stylu eko W mieście też 
można żyć w zgodzie z naturą.

44  oaza czystej natury  
Wywiad z Katarzyną Bellingham, ekologiczną 
ogrodniczką i projektantką ogrodów.   

48   ogród, który leczy Na wyciągnięcie ręki 
można mieć leki prosto z grządki.   

52    jak wygrać walkę ze smogiem Co robić, 
by móc wreszcie głęboko odetchnąć. 

54    rośliny – domowa oczyszczalnia 
powietrza Najdoskonalsze filtry, które 
jednocześnie są ozdobą naszych mieszkań.  

56  apteczka z natury Na ból gardła, migrenę, 
otarcia i trądzik recepta jest w spiżarni lub na łące.   

58  piękny uśmiech w wersji eko 
Szczoteczki, pasty i nitki dentystyczne  
z minimalnym śladem węglowym.

60  naturalne sposoby na stres 
Joga, spacer i dobra dieta. Proste, a działa!
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104

ciało i emocje

jedz mądrze

94 �etyczna�pielęgnacja�urody Wybierając 
w sklepie krem czy balsam, decydujesz o losie 
zwierząt, które wykorzystuje się w przemyśle 
kosmetycznym.

98 �uwaga!�tu�są�silikony�Genialnie wygładzają 
włosy i skórę. Ma to jednak swoją cenę i zdrowotną,  
i środowiskową. Stosuj odpowiedzialnie. 

100     rozszyfruj�certyfikaty�Czytaj etykiety 
szamponów, mydeł i kremów. Zaufaj znaczkom, 
które się na nich znajdują, by nie dać się nabrać  
na ekościemę. 

104    zapachy�natury�Tak jak w jedzeniu, również 
w perfumach stawiamy na czystą etykietę.  

64  gotuj�w�stylu�zero�waste Rób to tak,  
by maksymalnie wykorzystać produkty. 

68  jak�nie�marnować�żywności? Agnieszka 
Cegielska i Andrzej Polan radzą, jak robić zakupy  
i gotować, by nic nie wyrzucać.  

72 �słodycze�lepiej�zrób�sama�  Przepisy na superdesery. Pyszne i łatwe.  

76    �locavore,�dieta�pełna�miłości�do�planety  
Jedz to, co rośnie najbliżej. To mniej obciąża 
środowisko, a ty dostajesz lepszą jakościowo żywność. 

80    �więcej�elastyczności Zmniejszenie ilości mięsa 
i produktów odzwierzęcych w diecie to dobry sposób 
na dłuższe i lepsze życie. Spróbuj! 

82    �weganizm�–�moda�czy�konieczność?  Rezygnacja z tego, co pochodzi od zwierząt nie musi 
oznaczać wielkiego wyrzeczenia. Może za to pomóc 
nam przeżyć i ochronić środowisko.

88    �jak�dobrze�myć�warzywa�i�owoce  
Ocet, soda i mydło. Tyle wystarczy, by były naprawdę 
czyste przed jedzeniem. 

90    �domowa�kraina�lodu Nie wyrzucaj jedzenia! 
Każdą nadwyżkę zamroź, a potem wykorzystaj.  

94

68
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