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ונוכחותו הסביבה בֱקיום

בחומרי הסביבה. עֹל משפיעה

עֹל חומרים ֹלהעִדיף יש ניֱקוי

חומרים פני עֹל שמנים בסיס

הכוֹל, וֹלפני ִדֹלֱקים, בסיס עֹל

ניֱקיון. מהו וֹלחשוב רגע ֹלעצור

ביתו את שמנֱקה מי כֹל

מאוִד מהר ֹלומִד ביסוִדיות

כפפות בזוג ֹלהצטייִד שחשוב

עֹל יגנו הכפפות ֹלניֱקוי, גומי

כימיות מכוויות היִדיים עור

מבינכם ֹלאֹלה שונות. בִדרגות

ֹלהשתמש ניתן ֹלגומי שרגישים

מִדי כותנה. בטנת עם בכפפות

את ֹלהפוך יש כמובן פעם

וֹלייבש אותן ֹלכבס הכפפות,

הזיעה את ֹלנֱקות כִדי היטב,

בתוכן. המצטברת

בשכבה מוגן כוֹלו הגוף עור

היִדרו-ֹליפיִדית המכונה

בין חציצה כמנגנון המשמשת

החיצוניות. ֹלהשפעות העור

מסייעת זו שומנית שכבה

המוענֱקת הֹלחות בשמירת

שֹל התפוגגות יש כאשר ֹלעור.

כפפה כמו

ההיִדרו-ֹלפיִדית המעטפת

יִדיים עור הזִדֱקנות גם מתחיֹלה

חשופות היִדיים וכפות מואצת,

"שימוש שונים. ֹלנגעים יותר

הנחיות וֹלפי ניֱקוי בחומרי יעיֹל

ותגובות נזֱק ימנע היצרן

כגון: היִדיים, בעור מֱקומיות

אִדמומיות פריחה, גירוִד,

בחומרי כימיות כוויות ואפיֹלו

ִד"ר אומרת חזֱקים" ניֱקוי

המשמשת ֱקזיֱקביץ' מרינה

ומרצה תברואתית כיועצת

ֹלֱקוֹלינריה הגבוה הספר בבית

'בישוֹלים'.

יכוֹלות אשר בתרופות "כמו

בשימוש מאִד רעיֹלות ֹלהיות

החשיפה גם כך נכון ֹלא

ֹלהזיֱק יכוֹלה כימיים ֹלחומרים

ֹלאֹלה וחומר ֱקֹל ֹלבריאות,

מסוימת מרגישות הסובֹלים

אם אחרים. או אֹלה ֹלמרכיבים

כֹלשהו ֹלמרכיב רגישות יִדועה

ֹלֱקראת אם או/ו הניֱקוי בחומר

ומוסיפים מחֹליפים אתם החג

ֹלסֹל חִדשים ניֱקוי חומרי

ֹלהיות עֹליכם המוצרים,

ואף העור ֹלתגובת יותר ערניים

וחומר היִדיים סבון את ֹלשנות

וֹלתגובות הצורך ֹלפי ניֱקוי

ֱקזיֱקביץ'. ִד"ר מסכמת העור"

אריזות שעֹל בתוויות עיון

חומרים מגֹלה הניֱקוי חומרי

בעור ֹלפגוע שעֹלוֹלים מסוכנים

אתם זאת בכֹל אם היִדיים.

הפינות את ֹלֱקרצף מתעֱקשים

מומֹלץ כפפות, ֹלֹלא הניִדחות

ֱקרם היִדיים כפות עֹל ֹלמרוח

סיֹליֱקון, בסיס עֹל יִדיים

מעטה וישמש המים את שיִדחה

היִדיים "בֱקרם ֹלעור. הגנה

כושר בעֹלי רכיבים מצויים

כגון פציעות נוגִד ואיחוי ריפוי

ושמן אֹלנטואין אוריאה,

מאוִד חשוב וֹלכן ֱקֹלנִדוֹלה,

בהם", השימוש עֹל ֹלהֱקפיִד

כימאית שו, ֱקטיה אומרת

הֹלֱק במותג ראשית ומִדריכה

האמריֱקאי

כימיים ניֱקוי חומרי אין כן,

"בחומרי אחרים. עֹל שעִדיפים

ממיסים יש ֹלבית הניֱקוי

בסיסים חומצות, אורגניים,

כוֹלם שהם וִדטרגנטים,

אומרת חריפים", כימיֱקֹלים

מומחית ֹלבר, זהבה ִד"ר

ORLY.

וִדרמטוֹלוגיה עור ברפואת

"חומרי ומוסיפה: ֱקוסמטית

מבוססים ֹלייצורם הגֹלם

זרחות נפט, תוצרי עֹל בעיֱקר

כֹלור, זרחן), (תחמוצות

ומתכות. אגרסיביות חומצות

ֹלהיספג יכוֹלת הֹלֹלו ֹלחומרים

הִדם מחזור אֹל וֹלחִדור בגופנו

העור, עם ישיר מגע ִדרך שֹלנו,

הנשימה מערכת ִדרך או

הם הניֱקוי חומרי כֹל והריריות.

ֹלעור. ֹלהזיֱק שעֹלוֹלים חומרים

העור ברפואת נֱקראים הם

(איריטנטיים). מגרים חומרים

יותר, מרוכז הניֱקוי חומר ככֹל

בזמן יותר רב ֹלנזֱק יגרום הוא

חומר כי ספֱק אין יותר. ֱקצר

שרוף שומן ֹלפרֱק שנועִד

יכוֹל המחבת, עֹל שמצטבר

וֹלגרום בעור, ֹלפגוע בֱקֹלות

שכבתו ֱקיֹלוף שֹל ֹלנזֱק

כוויה". כִדי עִד החיצונית

המזיֱקים החומרים סוגי בין

הנובעים הבִדֹלים כמובן ישנם

וזמן ריכוזו החומר, מחוזֱק

אך איתו, שֹלנו המגע

תִדיר שימוש אפיֹלו ֹליִדיעתכם


