
Haj, köröm, szőr
(ahányszor kidobod, nem db-ra :))

Papír, karton
(Wc-papír guriga, kozmetikum
doboza)

Nedves törlőkendőNői higiéniai termék
(betét, tampon, fóliája, papírja)
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Tusfürdős, samponos,
testápolós flakon

Műanyag tégely, dezodor,
fogkefe, fogkrém tubus 

Sprays, vagy habos flakon
(hajlakk, borotvahab, fújós deó)

Fültisztító, vattakorong,
használt zsepi, papírtörlő

Kifogyott sminktermék

Takarítószeres flakon

Egyéb
Pontosan mi?
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Haj, köröm, szőr
(ahányszor kidobod, nem db-ra :))

Papír, karton
(Wc-papír guriga, kozmetikum
doboza)

Nedves törlőkendő

Női higiéniai termék
(betét, tampon, fóliája, papírja)

Tusfürdős, samponos,
testápolós flakon

Műanyag tégely, dezodor,
fogkefe, fogkrém tubus 

Sprays, vagy habos flakon
(hajlakk, borotvahab, fújós deó)

Fültisztító, vattakorong,
használt zsepi, papírtörlő

Kifogyott sminktermék

Takarítószeres flakon

Összesítés
ennyit dobtam ki egy hónap alatt

Erre figyelek oda ezután:

Kipróbálom:
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Haj, köröm, szőr
(ahányszor kidobod, nem db-ra :))

Papír, karton
(Wc-papír guriga, kozmetikum
doboza)

Nedves törlőkendő
takarításhoz

Női higiéniai termék
(betét, tampon, fóliája, papírja)
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Tusfürdős, samponos,
testápolós flakon

Műanyag tégely, dezodor,
fogkefe, fogkrém tubus 

Sprays, vagy habos flakon
(hajlakk, borotvahab, fújós deó)

Fültisztító, vattakorong,
használt zsepi, papírtörlő

Kifogyott sminktermék

Takarítószeres flakon

Keresd a komposztálható
változatokat, vagy válts
újrahasználhatóra (textilzsepi,
-kendő, -korong).

Kiöblítve szelektáld (figyeld a
jelzéseket a flakon alján),
vagy válts üveges, vagy pucér
változatra.

Próbálj üveges változatot
venni, ami újrahazsnosítható.
Próbáld ki a bambusz
fogkefét, az ALU tubusos,
vagy üveges fogkrémet.

Ezeket a flakonokat veszélyes
hulladékként gyűjtsd,
hulladékudvarban leadhatod.
Próbálj hajtógáz nélküli
termékekre váltani!

Próbáld ki a menstruációs
bugyit, mosibetétet, vagy az
intimkelyhet. Ha nem válnak
be, keress eldobható, de
komposztálható terméket.

Keress újrahasznosítható
csomagolású termékeket. Még
jobb, ha újratölthetőre váltasz!
A szempillaspirálokat kitisztítva
elfogadják állatkórházakban a
legkisebb betegek
tisztántartásához.

Ez mind komposztálható,
értékes termőföld lehet
belőle! Ha van komposztálód,
ezeket is oda tedd!

Összehajtogatva szelektáld,
vagy hasznosítsd újra DIY
projektekhez!

Készítsd magad a
takarítószereid ecetből és
citromsavból, vagy csapolj a
saját flakonodba a
csomagolásmentes boltokban
található termékekből.

Próbáld mikroszálas kendővel
helyettesíteni, amit sima
vízzel használhatsz a felületek
tisztítására.
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