
VEGYSZEREK AVEGYSZEREK A
HHÁÁZTARTZTARTÁÁSBANSBAN

MIMIÓÓTA KEVERJTA KEVERJÜÜK K ÖÖSSZE A SSZE A 
TISZTASTISZTASÁÁG SZAGG SZAGÁÁT AT A

VEGYSZER SZAGVEGYSZER SZAGÁÁVAL?VAL?



NagyapNagyapáánkra hivatkozunknkra hivatkozunk





•• A HA HÁÁZTARTZTARTÁÁS A LEG KS A LEG KÖÖRNYEZET RNYEZET 
SZENNYEZSZENNYEZŐŐBB IPARBB IPARÁÁG!G!

•• HazHazáánkban 4 000 000 laknkban 4 000 000 lakáás van, s van, 

•• Ez nEz néégymilligymillióó kköörnyezet szennyezrnyezet szennyezőő forrforráás,s,

•• ÖÖsszesssszessééggéében az ipari kben az ipari köörnyezet szennyezrnyezet szennyezőő
hathatáás ts tööbbszbbszöörrööse.se.

•• TEHTEHÁÁT A KT A KÖÖRNYEZET VRNYEZET VÉÉDELME A DELME A 
HHÁÁZTARTZTARTÁÁSOKBAN KEZDSOKBAN KEZDŐŐDIK!DIK!



•• Az utca levegAz utca levegőője 250 X szennyezettebb, je 250 X szennyezettebb, 
mint 50 mint 50 éévvel ezelvvel ezelőőtt!tt!

•• A lakA lakáás levegs levegőője 60x szennyezettebb, mint je 60x szennyezettebb, mint 
az utca levegaz utca levegőője.je.

/ a t/ a tüüddőőrráákot 1930kot 1930--ban kezdtban kezdtéék kutatni a nagy TBC jk kutatni a nagy TBC jáárvrváány utny utáán. Ma a n. Ma a 
halhaláálesetek kb 30 %lesetek kb 30 %--a!/a!/



•• Az utca levegAz utca levegőője 250 X szennyezettebb, je 250 X szennyezettebb, 
mint 50 mint 50 éévvel ezelvvel ezelőőtt!tt!

•• A lakA lakáás levegs levegőője 60x szennyezettebb, mintje 60x szennyezettebb, mint

•• Mi okozza ezt az Mi okozza ezt az óóririáási si 
szennyezszennyezőő hathatáást?st?

•• A FELELA FELELŐŐTLEN, GTLEN, GÁÁTLTLÁÁSTALAN STALAN 

•• EMBERI MAGATARTEMBERI MAGATARTÁÁS!S!



Energia zabEnergia zabáállóó ééletmletmóódd



ÖÖnpusztnpusztííttóó ééletmletmóódd



FFőő a profit!a profit!



MMÉÉRGEZRGEZŐŐ ANYAGOK A LAKANYAGOK A LAKÁÁSBAN.SBAN.

•• Formaldehid.Formaldehid. 15 15 éévig sugvig sugáároz :roz :áállandllandóó nnáátha, allergia, tha, allergia, 
nynyáálkahlkaháártya rtya éés bs bőőr irritr irritáácicióó, hajhull, hajhulláás, alvs, alváászavar, rszavar, ráák,k,952952

•• Tartalmazza: dezodorok ,orvossTartalmazza: dezodorok ,orvossáágok, fgok, füürdrdőőssóók, habfk, habfüürdrdőők, k, 
festfestéékek, filctollak, mosogatkek, filctollak, mosogatóó szerek, kozmetikumok, szigetelszerek, kozmetikumok, szigetelőő
habok, lakkok, bhabok, lakkok, bőőr, kr, káárpit,  tisztrpit,  tisztííttóó szerek, farost bszerek, farost búútorok, torok, 
mosmosóószerek, fogkrszerek, fogkréémek, mek, ööblblííttőők.k.

•• PCP pentaklPCP pentaklóórfenolrfenol: Fest: Festéékekben, lakkokban.kekben, lakkokban./pl xiladekor//pl xiladekor/

gyors hatgyors hatáása: rosszullsa: rosszulléét, eszmt, eszméélet vesztlet vesztéés.s.sovsováánysnysáág, mg, mááj, j, 
vese kvese káárosodrosodáás.s.

•• PVCPVC :cs:csöövek, redvek, redőőnynyöök, asztalterk, asztalterííttőők: hormonzavar, k: hormonzavar, 

dioxin /fdioxin /főőleg leg ééggééskor/skor/

•• Azbeszt  Azbeszt  allergia, asztma, tumor, /rallergia, asztma, tumor, /réégi hajszgi hajszáárrííttóó. V. Víízcszcsőő, , 
virvirááglglááda, palatetda, palatetőő,,



•• MosMosóó éés s ööblblííttőő szerekszerek: : ffőőleg a porok.Anyaguk a DDT leg a porok.Anyaguk a DDT 
anyaga!!! Ruhanyaga!!! Ruháában, testfelban, testfelüületen, mosogatleten, mosogatááskor az edskor az edéényen maradnyen maradóó

•• Is veszIs veszéélyes.lyes.

•• WC tisztWC tisztííttóók, vk, víízkzkőőoldoldóókk, , éés valamennyi KLs valamennyi KLÓÓR tartalmR tartalmúú
hhááztartztartáási vegyi anyag si vegyi anyag éérintve rintve éés bels beléélegezve= Slegezve= SÍÍRRÁÁSSÓÓ!!

A termA terméészetbe kijutva fokozott kszetbe kijutva fokozott köörnyezet krnyezet káárosrosííttóó..

•• FavFavééddőő szerekszerek, lakkok, parkett v, lakkok, parkett vééddőők, szk, szőőnyeg, knyeg, káárpit, rpit, 
ffüüggggööny kezelny kezelőő anyagok, sok gyermekjanyagok, sok gyermekjááttéék, valamennyi k, valamennyi 
taptapééta, ta, éés ragaszts ragasztóJJóJJ

•• ELEKTROSMOG,ELEKTROSMOG, áállandllandóóan bekapcsolt berendezan bekapcsolt berendezéések, sek, 
vezetvezetéékek, fkek, füülhallgatlhallgatóó,,

•• VESZVESZÉÉLYES ANYAGOK AZ LYES ANYAGOK AZ ÉÉLELMISZEREKBEN!LELMISZEREKBEN!

NEM RNEM RÉÉSZLETEZEM!SZLETEZEM!



HOL EGY LAKATLAN HOL EGY LAKATLAN 
SZIGET?SZIGET?

ÉÉS MI A BIZTOSS MI A BIZTOSÍÍTTÉÉK K 
ARRA, HOGY EGY ARRA, HOGY EGY 

LAKATLAN LAKATLAN 
SZIGETBSZIGETBŐŐL NEM L NEM 
CSINCSINÁÁLNLNÁÁNK NK 

PPÁÁR HR HÉÉT ALATT T ALATT 
SZEMSZEMÉÉTDOMBOT?TDOMBOT?





•• A MEGOLDA MEGOLDÁÁSS

•• CSAK DCSAK DÖÖNTNTÉÉS KS KÉÉRDRDÉÉSE!SE!

•• A TE DA TE DÖÖNTNTÉÉSEDEN MSEDEN MÚÚLIK AZ, HOGY LIK AZ, HOGY 
MILYEN HATMILYEN HATÁÁSSAL VAGY SSAL VAGY 

EGEGÉÉSZSSZSÉÉGEDREGEDRE

•• ÉÉS KS KÖÖRNYEZETEDRE!RNYEZETEDRE!



•• HOGY NINCS ERRE HOGY NINCS ERRE 
PPÉÉNZED?NZED?



•• ÉÉS ERRE VAN S ERRE VAN 
PPÉÉNZED?NZED?



BECSAPJUK BECSAPJUK 
MAGUNKAT!MAGUNKAT!



•• UGYE PUGYE PÉÉNZT ADUNK KI AZNZT ADUNK KI AZÉÉRT, HOGY RT, HOGY 
ROMBOLJUK ROMBOLJUK ÉÉS AZS AZÉÉRT, HOGY RT, HOGY ÉÉPPÍÍTSTSÜÜK K 

EGEGÉÉSZSSZSÉÉGGÜÜNKET, NKET, 
KKÖÖRNYEZETRNYEZETÜÜNKET?NKET?

•• MELYIKRE KMELYIKRE KÖÖLTESZ?LTESZ?



MINDEN MINDENNEL MINDEN MINDENNEL 
ÖÖSSZEFSSZEFÜÜGGGG



Hogyan?Hogyan?

•• "K"Kéét mt móódon lehet don lehet éélni. Az egyik az, hogy lni. Az egyik az, hogy 
nincsenek csodnincsenek csodáák.k.
A mA máásik az, hogy minden egy csoda."sik az, hogy minden egy csoda."
//IsmeretlenIsmeretlen szerzszerzőő/ / 



•• Vegyszerek nVegyszerek néélklküül lehet l lehet éélni!lni!
•• Tudta Tudta ÖÖn, hogy nap, mint nap 448 n, hogy nap, mint nap 448 fféélele
mmééreganyagot visz be a szervezetreganyagot visz be a szervezetéébe a be a 
tiszttisztáálkodlkodáás sors soráán?n?

•• A A PittsburghPittsburgh--ii Egyetem kutatEgyetem kutatáásai sai 
megmegáállapllapíítotttottáák, hogy a bk, hogy a bőőrröön n áátt
kkéétszer olyan ktszer olyan köönnyennnyen szszíívvóódnak fel a kdnak fel a kááros ros 
anyagok, anyagok, 
mint emmint eméésztsztőőrendszerrendszerüünknköön keresztn keresztüüll..

Vegyszerek a háztartásban

Tudtad, hogy a legtöbb vegyszer a 

tisztálkodással jut be a szervezetébe?



TalTaláán biztonsn biztonsáágosabb lenne gosabb lenne 

kozmetikumainkat megenni, mintsem kozmetikumainkat megenni, mintsem 

magunkra kennimagunkra kenni……

•• El tudja kEl tudja kéépzelni, hogy tpzelni, hogy tööbb bb vegyszervegyszer jut be a jut be a 
vvéérkeringrkeringéésséébe, mint a tbe, mint a tááplpláálkozlkozáása sorsa soráán?n?

•• Az OSHA 2983 a kereskedelmi forgalomban kaphatAz OSHA 2983 a kereskedelmi forgalomban kaphatóó
kozmetikumban talkozmetikumban taláálhatlhatóó vegyvegyüületet vizsgletet vizsgáált meg, lt meg, 
éés megs megáállapllapíította, hogy ktotta, hogy köözzüüllüük 884 sk 884 súúlyosan mlyosan méérgezrgezőő::

•• 884 884 ssúúlyos mlyos méérgezrgezééstst okozhatokozhat
218 218 meddmeddőőssééghez ghez vezethetvezethet
314 314 biolbiolóógiai elvgiai elvááltozltozáásokat sokat okozhatokozhat
146 146 daganatokatdaganatokat okozhat okozhat 
376 376 bbőőrr-- éés szemirrits szemirritáácicióókat kat okozhatokozhat



HHááztartztartáás rs réégengen
Azt mondjAzt mondjáák a takark a takarííttáás alapeszks alapeszkööze: a vze: a vííz z éés a rongy els a rongy előőfeltfeltéétele a vtele a vííz z 

beszerzbeszerzéése volt, vagyis elmenni vse volt, vagyis elmenni vööddöörrel a krrel a kúútratra……

•• ffööldpadlldpadlóós laks lakáások sok -- seprseprűűvel felseperni vel felseperni 

•• mestersmestersééges padlges padlóóburkolatok Sikburkolatok Sikáálláás, ss, súúrolroláás, majd fs, majd féényeznyezőőpasztpasztáás s 
vixolvixolááss kköövetkezett. vetkezett. 

•• mosmosáás kezdetben a folys kezdetben a folyóónnáál tl töörtrtéént tiszta vnt tiszta víízzel faeszkzzel faeszköözzel, a sulyokkal zzel, a sulyokkal 
a Nap era Nap erőőteljesen fehteljesen fehéérríítette tette éés ferts fertőőtlentleníítette a ruhaanyagot tette a ruhaanyagot 

•• KKééssőőbb mosbb mosóóddéézszsáában lban lúúg vagy szg vagy szóóda da 

vagy kifvagy kifőőztztéék a ruhk a ruháát.t.

•• A tintafolt eltA tintafolt eltüüntetntetéésséére citromlevet, re citromlevet, 

hagymalevet, vagy hagymalevet, vagy -- kapaszkodjanak meg kapaszkodjanak meg –– vizeletet.vizeletet.

•• EcetEcet-- éés gys gyüümmöölcsfoltok esetlcsfoltok esetéén tejet,n tejet,

vagy citromlevet hasznvagy citromlevet hasznááltak. ltak. 

•• Mivel fMivel füürröödtek? Tiszta vdtek? Tiszta víízzel.zzel.



HHÁÁZTARTZTARTÁÁS MAS MA
•• ReklRekláámmőőrrüületlet

•• Na ez az, amivel elhitetik velNa ez az, amivel elhitetik velüünk, hogy a boltban nk, hogy a boltban 
vváássáárolt mosrolt mosóóporok porok éés tiszts tisztííttóószerek adjszerek adjáák nekk neküünk nk éés s 
csalcsaláádunknak a legjobb vdunknak a legjobb váálasztlasztáást.st.

•• VVáássáárolj!rolj! Ez az, amire biztatnak minket. Rengeteg Ez az, amire biztatnak minket. Rengeteg 
felesleges tisztfelesleges tisztííttóószer, rengeteg felesleges szemszer, rengeteg felesleges szeméét, t, 
rengeteg felesleges kemikrengeteg felesleges kemikáália.lia.

•• A pontos hatA pontos hatáásait nem ismerjsait nem ismerjüük,k,

de de éérezzrezzüük, hogy nem kk, hogy nem kééne ne 

ezeket vezeket váálasztanunk.lasztanunk...



TisztTisztííttóószer hatszer hatáásasa

•• Egy tisztEgy tisztííttóószer kszer köörnyezetre mrnyezetre méért hatrt hatáássáát ht háárom rom 
helyen lehet mhelyen lehet méérni. rni. 

•• Az elsAz elsőő: mekkora terhet r: mekkora terhet róó a ka köörnyezetre az rnyezetre az 
elelőőáállllííttáás,s,

•• a ma máásodik: mekkora terhet jelent a felhasznsodik: mekkora terhet jelent a felhasznáálláás, s, 

•• a harmadik: mekkora terhet jelent a a harmadik: mekkora terhet jelent a 
csomagolcsomagolóóanyagok elanyagok előőáállllííttáása sa éés "elts "eltüüntetntetéése". se". 



MiMiéért vrt váálasszunk lasszunk öökoko tiszttisztííttóószert?szert?

•• Mert sokkal olcsMert sokkal olcsóóbban fogunk kijbban fogunk kijöönni. nni. 

•• Mert nem terheljMert nem terheljüük vegyi anyagokkal szeretteinket. k vegyi anyagokkal szeretteinket. 

•• Sok betegsSok betegséégtgtőől szabadulhatunk meg, ezzel az egyszerl szabadulhatunk meg, ezzel az egyszerűű
ddööntntééssel. Meg fogsz lepssel. Meg fogsz lepőődni! dni! 

•• Mert sokkal kevesebb szemMert sokkal kevesebb szeméét keletkezik. t keletkezik. 

•• Mert sokkal tMert sokkal tööbb helybb helyüünk lesz a rnk lesz a réégi szerek kiebrudalgi szerek kiebrudaláássáával. val. 

•• Mert ezeknek a tisztMert ezeknek a tisztííttóószereknek a kszereknek a köörnyezetterhelrnyezetterheléése tse töörtrrtréésze a sze a 
boltban kaphatboltban kaphatóó versenytversenytáársaiknrsaiknáál. l. 



LEHETLEHETŐŐSSÉÉGEKGEK

•• HIPERHIPER--SZUPERMARKETSZUPERMARKET
•• PLPLÁÁZA, REKLZA, REKLÁÁMMMMÉÉRGEZRGEZÉÉSS
•• AGRESSZAGRESSZÍÍV  V  

VEGYSZEREKKEL TELI VEGYSZEREKKEL TELI 
ÉÉLELMILELMISZER, SZER, 
TISZTTISZTÁÁLKODLKODÁÁSI SZEREKSI SZEREK

•• SZEMSZEMÉÉTHEGYEKTHEGYEK
•• EGYRE TEGYRE TÖÖBB BETEG BB BETEG 

EMBEREMBER
•• EGYRE TEGYRE TÖÖBB GYBB GYÓÓGYGYSZERSZER

FOGYASZTFOGYASZTÁÁSS

•• TUDATOS VTUDATOS VÁÁSSÁÁRLRLÁÁSS
•• BOLTCSEREBOLTCSERE
•• HAZAI TERMELHAZAI TERMELŐŐK K ÉÉS S 

FORGALMAZFORGALMAZÓÓK K 
TTÁÁMOGATMOGATÁÁSASA

•• KKÖÖRNYEZETBARRNYEZETBARÁÁT T 
TISZTTISZTÍÍTTÓÓSZEREK SZEREK 
HASZNHASZNÁÁLATALATA

•• FELELFELELŐŐSSSSÉÉG G 
FELVFELVÁÁLLALLLALÁÁSA 100 %SA 100 %--BAN BAN 
ÖÖMMAGAM CSALMMAGAM CSALÁÁDOM DOM ÉÉS S 
A KA KÖÖRNYEZTETEM IRRNYEZTETEM IRÁÁNTNT

•• MEGTAKARMEGTAKARÍÍTTÁÁS, SPS, SPÓÓROLROLÁÁSS



ÖÖkotisztkotisztííttááss

•• PrPróóbbááld meg a lehetld meg a lehetőő legkevesebb klegkevesebb káárt okozni rt okozni 
llééteddel a termteddel a terméészetnek szetnek éés az s az ééllőőlléényeknek! nyeknek! -- ez ez 
a "nem a "nem áártrtáás" filozs" filozóófifiáája. Mindezt kja. Mindezt köönnyen nnyen éés s 
olcsolcsóón megvaln megvalóóssííthatod a tisztthatod a tisztííttóószerek terszerek terüületletéén n 
is. is. 



EGEGÉÉSZSSZSÉÉGTUDATOS VGTUDATOS VÁÁLASZTLASZTÁÁSI SI 
LEHETLEHETŐŐSSÉÉGEK GEK OlcsOlcsóók, kk, köönnyen elnnyen eléérhetrhetőők, termk, terméészetesekszetesek

•• SzSzáámos kmos köörnyezetbarrnyezetbaráát megoldt megoldáás vans van
•• KKöörnyezetbarrnyezetbaráát most mosáás, takars, takarííttáás, rs, réégi jgi jóól bevl beváált lt 
eszkeszköözzöök: mosk: mosóószappan, szszappan, szóódabikarbdabikarbóóna( na( fehfehéérrííttéés, s, 
fogmosfogmosáás, moss, mosáás, WC tiszts, WC tisztííttáás, s, izzadizzadáásgsgáátltlóó),), mosmosóószszóóda, da, 
mosmosóódidióó, b, bóóraxrax(fert(fertőőtlentlenííttéés, fehs, fehéérrííttéés, rovars, rovarűűzzőő)), , 
citromsavcitromsav(v(víízkzkőőoldoldáás)s), ecet, ecet(szagtalan(szagtalaníítt, , fertfertőőtlentleníít t plpl: h: hűűttőő)), , 
foszffoszfáátmentes mostmentes mosóószerek, idegszerek, idegööllőő mmééreg nreg néélklküüli li 
ööblblííttőők, tiszta termk, tiszta terméészetes alapanyagszetes alapanyagúú
kozmetikumokkozmetikumok



FONTOS!!!FONTOS!!!

•• A mosA mosóódidióórróól nl nééhháány szny szóó. . ÉÉn nem hasznn nem hasznáálom. Ennek lom. Ennek 
ttööbb oka is van. Az egyik, hogy hamar bbb oka is van. Az egyik, hogy hamar büüddöössöödik a dik a 
ruha. A mruha. A máásik, hogy barnsik, hogy barnáás szs szíínnűűre befogja a szre befogja a széép fehp fehéér r 
ruhruháákat idkat időővel. A harmadik, vel. A harmadik, éés ez a legfontosabb, hogy s ez a legfontosabb, hogy 
nem magyar termnem magyar terméékk. Kicsiny haz. Kicsiny hazáánk termnk terméékeit keit 
vváálasszlasszáátok mindenben, amiben csak lehet! Annak a tok mindenben, amiben csak lehet! Annak a 
magyar vmagyar váállalkozllalkozóóknak nagyon is szknak nagyon is száámmíít, hogy az t, hogy az őő
termterméékkéét vt váálasztottuk. Ha magyar lasztottuk. Ha magyar áárut veszel, akkor az rut veszel, akkor az 
magyar munkahelyet magyar munkahelyet éés magyar bevs magyar bevéételt jelent. Ha telt jelent. Ha 
mindig mindig íígy teszel gy teszel éés ms máásoknak is ezt javasolod, akkor soknak is ezt javasolod, akkor 
magyar cmagyar céégek maradhatnak meg, ami mgek maradhatnak meg, ami máár tr téényleg nyleg 
nagyon sok munkahelyet jelent. nagyon sok munkahelyet jelent. 



FONTOS!!!FONTOS!!!

•• A magyar termelA magyar termelőő elselsőősorban Neked termel! Fsorban Neked termel! Féélve lve 
figyeli , hogy elfogyfigyeli , hogy elfogy--e az e az ááruja, vagy Te esetleg mruja, vagy Te esetleg máást st 
vváálasztasz. Ettlasztasz. Ettőől az egyszerl az egyszerűű vváálasztlasztááststóól l éés oda nem s oda nem 
figyelfigyelééststőől l ŐŐ ttöönkremehet. A munkahelynkremehet. A munkahelyéét minden t minden 
munkavmunkaváállalllalóója elveszja elveszííti. Hti. Háát vt váálassz jlassz jóól l éés s mindigmindig
magyar termmagyar termééket rket réészesszesííts elts előőnyben! nyben! Mindig! Mindig! MMéég g 
akkor is ha kicsit drakkor is ha kicsit dráággáább! Ez mindannyiunk kbb! Ez mindannyiunk köözzöös s 
éérdeke. Te rdeke. Te íígy teheted jobbgy teheted jobbáá ezt a vilezt a viláágot. Csatlakozz got. Csatlakozz 
hozzhozzáánk nk éés dobogjon a Te szs dobogjon a Te szííved is kicsiny hazved is kicsiny hazáánknkéért!rt!



ÉÉn hogyan csinn hogyan csináálom? Az lom? Az éélet alapja a let alapja a 
VVÍÍZZ

•• ElsElsőősorban magyar, termsorban magyar, terméészetes alapanyagszetes alapanyagúú termterméékeket keket 
hasznhasznááloklok

•• MindenekelMindenekelőőtt tt tiszta forrtiszta forráásvizet iszomsvizet iszom, saj, sajáát magam t magam 
áállllíítom eltom előő otthon, nem dobotthon, nem dobáálom ki naponta az lom ki naponta az 
áásvsváányvizes palackokat, nem cipelem haza nyvizes palackokat, nem cipelem haza őőket. A ket. A 
csapvizet (tele klcsapvizet (tele klóórral, vegyszer, gyrral, vegyszer, gyóógyszer, hormon gyszer, hormon 
maradvmaradváányokkal) tisztnyokkal) tisztáálkodlkodáásra sra éés moss mosáásra hasznsra hasznáálom.lom.

•• Mennyit kMennyit kööltesz hetente, ltesz hetente, éévente palackos vente palackos áásvsváányvnyvíízre?zre?
•• Mennyi palackot dobsz ki Mennyi palackot dobsz ki éévente? vente? 
•• SzSzáámold mold öössze!ssze!
•• 1,8 milli1,8 milliáárd db mrd db műűanyagpalackot dobnak ki anyagpalackot dobnak ki 
MagyarorszMagyarorszáágon gon éévente!!!vente!!!



MiMiéért van feltrt van feltéétlentlenüül szl szüükskséég otthoni g otthoni 
vvííztisztztisztííttáásra?sra?

•• MagyarorszMagyarorszáágon a csapvgon a csapvííz minz minőősséége meg sem kge meg sem köözelzelííti az Eurti az Euróópai pai 
UniUnióós s áátlagot. Egyetlen nyugattlagot. Egyetlen nyugat--eureuróópai orszpai orszáágban sem folyik ennyi gban sem folyik ennyi 
mmééreganyag a csapokbreganyag a csapokbóól. Sajnos a pl. Sajnos a péénzhinzhiáány miatt nincs lehetny miatt nincs lehetőősséég g 
megfelelmegfelelőő kköözponti vzponti vííztisztztisztííttáásra.sra. KKüüllöönfnfééle engedmle engedméényeket kap az nyeket kap az 
orszorszáág arra ng arra néézve, hogy ne kelljen becsukni gyakorlatilag az zve, hogy ne kelljen becsukni gyakorlatilag az öösszes sszes 
magyarorszmagyarorszáági vgi víízmzműűvet. Sajnos ezt mvet. Sajnos ezt méélyen elhallgatjlyen elhallgatjáák a magyar k a magyar 
lakosslakossáág elg előől. A legtl. A legtööbb lakos bizony ebbbb lakos bizony ebbőől az ivl az ivóóvvííznek nem znek nem 
nevezhetnevezhetőő folyadfolyadéékbkbóól fl főőz, kz, káávvéézik zik éés isziks iszik

•• MagyarorszMagyarorszáágon gon éévente vente 
•• 80 milli80 milliáárd tonna mrd tonna műűtrtráágyagya
•• 300 milli300 milliáárd liter szennyvrd liter szennyvíízz
•• 120 milli120 millióó tonna mostonna mosóószerszer



ÉÉn hogyan csinn hogyan csináálom? Klom? Köörnyezet rnyezet éés s 
ppéénztnztáárcakrcakíímmééllőő megoldmegoldáásoksok

ENERGIAMEGTAKARENERGIAMEGTAKARÍÍTTÁÁSS

•• MMáágneses termgneses terméékek (kek (OlOlááh Gyh Gyöörgy Nobelrgy Nobel--ddííjas feltaljas feltaláállóó) ) 

•• GGáázfzfűűttéés megtakars megtakarííttáás, s, üüzemanyag megtakarzemanyag megtakarííttáás 15s 15--
20%, v20%, víízlzláágygyííttáás TURBO BOOSTERs TURBO BOOSTER

•• TTöökkééletesletesííti az ti az ééggéést, kevesebb szennyezst, kevesebb szennyezőőanyag jut a anyag jut a 
leveglevegőőbebe



KKöörnyezetrnyezet--éés ps péénztnztáárcakrcakíímmééllőő
megoldmegoldáásoksok

•• MosMosóószer megtakarszer megtakarííttáás 50% OKOSMOSs 50% OKOSMOSÁÁSS

•• MMÁÁGNESES GNESES ÖÖKOGOLYKOGOLYÓÓ

•• MosMosóóggéépben, mosogatpben, mosogatóóggéépben lpben láágygyíítja a vizettja a vizet

•• AmAmííg nincs vg nincs vííztisztztisztííttóónk: knk: káávvéé--, tea f, tea főőzzőőbe, vasalbe, vasalóóba, ba, 
virviráágok gok ööntntöözzéésséére, WC tartre, WC tartáályba, zuhanyozlyba, zuhanyozáásnsnáál, l, 
ffőőzzéésnsnéél csaptelepre l csaptelepre éés csak egyszer kell megvenni, s csak egyszer kell megvenni, 
öörröökköös!s!



TestTestáápolpoláás terms terméészetesenszetesen

•• FFüürdrdéés, hajmoss, hajmosáás: s: ÖÖkolinekoline folyfolyéékony szappankony szappan

((korpkorpáás fejbs fejbőőrre, hajhullrre, hajhulláásra is)sra is)

TisztTisztáálkodlkodáás s kbkb: 3000,: 3000,-- FtFt

SzSzáájjáápolpoláás: a szs: a szááj nyj nyáálkahlkaháártyrtyáájjáánn

bbáármi krmi köönnyen felsznnyen felszíívvóódik. dik. 

ÖÖkonetkonet fogkrfogkréémm

(fluor (fluor éés alums alumíínium mentes) gynium mentes) gyóógyngynöövvéényekbnyekbőől (l (borsmenta, borsmenta, 

áánizs, fahnizs, fahééj, szegfj, szegfűűszeg, zsszeg, zsáálya, petrezselyem)lya, petrezselyem)



TermTerméészetes fertszetes fertőőtlentlenííttééss
•• GrapefruitmagGrapefruitmag kivonattal: kivonattal: nemtartalmaznemtartalmaz alkoholt, nem keseralkoholt, nem keserűű))

•• CsecsemCsecsemőőknek is adhatknek is adhatóó

•• TTööbb mint 850 bb mint 850 fféélele baktbaktéérium, vrium, víírus, gombarus, gombaööllőő hathatáássúú , a hasznos , a hasznos 
baktbaktéériumtriumtöörzseket nem krzseket nem káárosrosíítja,termtja,terméészetes szetes fertfertőőtlentlenííttőő.k.küülslsőőlegleg, , 
belsbelsőőleg alkalmazhatleg alkalmazhatóó..

•• AjAjáánlott: torokfertnlott: torokfertőőtlentlenííttéésre, influenza, gyomorfertsre, influenza, gyomorfertőőzzéésre, sre, 
gyomorrontgyomorrontáásra, puffadsra, puffadáásra, szemsra, szemöölcslcsöökre, herpesz, nkre, herpesz, náátha esettha esetéén, n, 
fogfogíínygyulladnygyulladáásra, fogksra, fogkőőre,szre,száájpenjpenéészre, bszre, bőőrgombrgombáára, sebfertra, sebfertőőtlentlenííttéésre, sre, 
bbőőrkirkiüüttéésre, ekcsre, ekcéémmáára, ra, öövsvsöömmöörre, rre, CandidCandidáárara, bef, befőőtt eltevtt eltevéés, takars, takarííttáásnsnáál l 
is hasznos fertis hasznos fertőőtlentlenííttéésre.sre.



MIVEL TAKARMIVEL TAKARÍÍTOK?TOK?
•• DDööntntööttem mttem máár tr tööbb bb ééve egy megbve egy megbíízhatzhatóó MAGYAR mMAGYAR máárkanrkanéév v 

mellett, ez pedig az mellett, ez pedig az ÖÖKONET.KONET.

•• 2 dolog kell a takar2 dolog kell a takarííttááshoz nekem otthon:shoz nekem otthon:

•• ÍÍgy az eggy az egéész havi takarsz havi takarííttáás s kbkb:2000,:2000,-- FtFt--ba kerba kerüül.l.

•• ÖÖkolinekoline folyfolyéékony szappan IGAZI CSODA!!!kony szappan IGAZI CSODA!!!

•• Szegedi bSzegedi bőőrgyrgyóógygyáászok fejlesztettszok fejlesztettéék ki k ki ééggéésisi

•• sséérrüülléésekre (3sekre (3--ad, 4ad, 4--ed foked fokúú), ), bbőőrsemlegesrsemleges, , 

van SLS mentes vvan SLS mentes vááltozatban is.ltozatban is.

•• gygyóógyngynöövvéényekkel (tnyekkel (tööbbek kbbek köözzöött kamilla, tt kamilla, aloealoe veravera, k, köörröömvirmviráág)g)

•• UniverzUniverzáális felhasznlis felhasznáálláás: fs: füürdrdéés, hajmoss, hajmosáás(korps(korpáás fejbs fejbőőrre) rre) 
takartakarííttáás (fs (füürdrdőőszoba, csempe, padlszoba, csempe, padlóó, stb.) folttiszt, stb.) folttisztííttáás, s, 
mosogatmosogatáás, seb ferts, seb fertőőtlentlenííttéésséére, re, ééggéésre, lesre, leééggéés megels megelőőzzéésséére, stb. re, stb. 



A FENNTATHATA FENNTATHATÓÓ FEJLFEJLŐŐDDÉÉS S 
TERTERÉÉKEIKEI

•• TakarTakarííttáás 50%s 50%--al olcsal olcsóóbban, vegyszermenetesen: bban, vegyszermenetesen: 
ÖÖkonetkonet CleanClean!!

•• ÉÉs s ÖÖkonetkonet CleanClean SCD SCD probiotikusprobiotikus termterméészetes fermentszetes fermentáácicióóval kval kéészszüült lt 
tiszttisztííttóószer koncentrszer koncentráátum. (Bakttum. (Baktéérium, gomba trium, gomba töörzskultrzskultúúra)ra)

•• ÁÁltalltaláános takarnos takarííttáás: felmoss: felmosáásra, fafelsra, fafelüületlet
(b(búútor, padltor, padlóó) tiszt) tisztííttáásra, fugatisztsra, fugatisztííttáásra, sra, 
vvíízkzkőőtelentelenííttéésresre, pen, penéészre,szre,

•• ablak, tablak, tüükköör tisztr tisztííttáása, sa, 
•• autautóó lemoslemosáás ks kíívvüüll--belbelüül, levegl, levegőő tiszttisztííttáás,s,
•• GGááztztűűzhely takarzhely takarííttáása, porszsa, porszíívvóó befbefúújjáásasa
•• GYORS GYORS ÉÉS EGS EGÉÉSZSSZSÉÉGES!GES!
•• LLÉÉGTISZTGTISZTÍÍTTÓÓK, PK, PÁÁRAELSZRAELSZÍÍVVÓÓK, K, 
•• LLÉÉGKONDGKONDÍÍCIONCIONÁÁLLÓÓK TISZTK TISZTÍÍTTÁÁSSÁÁRA!!!RA!!!



TakarTakarííttáás 50%s 50%--al olcsal olcsóóbban, bban, 
vegyszermenetesen: vegyszermenetesen: ÖÖkonetkonet CleanClean!!



SzagelszSzagelszíívvóó tiszttisztííttáásasa



•• Az SCD termAz SCD terméékcsalkcsaláád nem d nem 
egyszeregyszerűűen termen terméékeket jelent, keket jelent, 
nem csak technolnem csak technolóógigiáát, hanem t, hanem 
egy, napjainkra egyre egy, napjainkra egyre 
éértrtéékesebb vilkesebb viláágszemlgszemlééletet ad.letet ad.

•• RRáászoktat arra, hogyan szoktat arra, hogyan 
jobbjobbíítsuk a ktsuk a köörnyezetrnyezetüünket, nket, 
éélelmiszereinket, eglelmiszereinket, egéészsszsééggüünket nket 
úúgy, hogy nem gy, hogy nem áártunk.rtunk.

•• GyGyáártrtóó ccéég: g: GreenmanGreenman Kft. Kft. 
VeszprVeszpréémm



A FENNTARTHATA FENNTARTHATÓÓ FEJLFEJLŐŐDDÉÉS S 
TERMTERMÉÉKEI SCD PROBIOTIKUS KEI SCD PROBIOTIKUS 

TERMTERMÉÉKEK A JKEK A JÖÖVVŐŐÉÉRT!RT!

•• FlgyorsultFlgyorsult vilviláág g -- FenntarthatFenntarthatóó fejlfejlőőddéés s éérdekrdekéében ben 
alternatalternatíívváákat kell keresni kat kell keresni –– ilyen az ilyen az 

SCD PROBIOTIKUS TECNOLSCD PROBIOTIKUS TECNOLÓÓGIAGIA

AlkalmazAlkalmazáási tersi terüületek: Mezletek: Mezőőgazdasgazdasáág, g, 
KKöörnyezetvrnyezetvéédelem, Egdelem, Egéészsszséég, Hg, Hááztartztartááss

RothadRothadáás helyett erjeds helyett erjedééss

Mintafarm: HMintafarm: HÉÉTKTKÚÚTI TI ÖÖKOFARM KOFARM (b(báármikor megtekinthetrmikor megtekinthetőő))

megfelelően áthangolható



ÖÖKONET AGRO KONET AGRO 
Vegyszermentes mezVegyszermentes mezőőgazdasgazdasáágg



Az Az éégiggigéérrőő kolbkolbáásztsztöökk

•• A javasoltnA javasoltnáál kl kéét ht hééttel kttel kééssőőbb,bb,

jjúúnius elejnius elejéén n üültettem el, egy tltettem el, egy tőő maradt meg. maradt meg. 
Minden nap reggel Minden nap reggel éés este egy liter ess este egy liter esőővizet vizet 
kapott, kapott, 

heti hheti hááromszor romszor ÖÖkonetkonet AgrAgróóss locsollocsoláást. st. 

•• Az egy tAz egy tőő kolbkolbáász tsz töök kb. negyven termk kb. negyven terméést st 
hozott. A 21 termhozott. A 21 terméés els eléérte az 1, 7 mrte az 1, 7 mééter ter 
nagysnagysáágot, de tgot, de tööbb a 2 mbb a 2 méétert is ttert is túúlhaladta. lhaladta. 



Mire jMire jóó mméég az g az AgroAgro??

•• TalajoltTalajoltáásra, talajjavsra, talajjavííttáásra kivsra kiváállóó

•• LevLevééltetvekre, monltetvekre, monííliliáára, ra, ééllőőskskööddőőkre 1:100 hkre 1:100 hííggííttáásban (Nagy sban (Nagy 
IstvIstváán referencin referenciáája) 10l vja) 10l víízhez 10 mlzhez 10 ml

•• Referencia: Referencia: ÁÁbrahbraháám Irm Iréénke Nynke Nyááraprapáát t ––facsemete termelfacsemete termeléés 1,5 s 1,5 
HoldonHoldon-- gyorsabban kikeltek a magvak (jegenye, nygyorsabban kikeltek a magvak (jegenye, nyáár, akr, akáác) c) 
üültetltetéés els előőtt tt AgrovalAgroval kezeltkezeltéék a talajt, kikelk a talajt, kikeléés uts utáán n 
lemoslemosóópermetezpermetezééstst vvéégezte hetente az gezte hetente az AgrovalAgroval..

•• KivKiváállóó bbáármilyen nrmilyen nöövvéényre bokrokra, rnyre bokrokra, róózszsáákra is.kra is.



ÖÖKONET PONT TKONET PONT TÓÁÓÁPOLPOLÓÓSZERSZER

•• SzintSzintéén n ÁÁbrahbraháám m IrIréénknkééjjéékk tapasztalata tapasztalata TTöörtelrtel
melletti halasmelletti halas--ttóó, mely szint, mely szintéén a sajn a sajáátjuktjuk

•• AlgAlgáásodsodááss megszmegszűűntnt

•• Nagy halNagy haláállomllomáány nny nöövekedvekedééss



ÖÖKONET ANIMALKONET ANIMAL
TermTerméészetes szetes áállatgyllatgyóógygyáászati szati 

áápolpolóószerszer
•• IstIstáállllóó fertfertőőtlentlenííttéés nagynyoms nagynyomáássúú fertfertőőtlentlenííttééss

•• Rendszeres permetezRendszeres permetezéés, ks, köödkdkéépzpzéés,s,

•• ppáárráássííttáás 10%s 10%--os keveros keveréékbenkben

•• AlomkezelAlomkezeléés, legyek ts, legyek táávoltartvoltartáása, sa, 

•• trtráágyagyaéérlelrlelééss

•• ÁÁllatllatáápolpoláás: sebkezels: sebkezeléés, ls, láábfbfüürröösztsztőőkk



ÖÖKONET PETKONET PET
TermTerméészetes szetes áállatgyllatgyóógygyáászati szati áápolpolóószer szer 

hobbyhobbyáállatoknakllatoknak
•• AlomkezelAlomkezelééss

•• Rendszeres permetezRendszeres permetezéés 10%s 10%--os keveros keveréésbensben

•• ÁÁllatllatáápolpoláás, sebkezels, sebkezelééss



ÖÖKONET EQUITANKONET EQUITAN
TermTerméészetes szetes áállatgyllatgyóógygyáászati lszati lóáóápolpolóószerszer

•• AlomkezelAlomkezelééss

•• Rendszeres pRendszeres páárráássííttáás, ks, köödkdkéépzpzéés 10%s 10%--os keveros keveréékbenkben

•• ÁÁllatllatáápolpoláás: lemoss: lemosáás, sebkezels, sebkezeléés, szerszs, szerszáámok tisztmok tisztííttáása, sa, 
patapataáápolpolááss



ÖÖKONET PURUSKONET PURUS
szennyvszennyvííztisztztisztííttáás, lefolys, lefolyóótiszttisztííttáás, szagcss, szagcsöökkentkkentéés, s, 

hulladhulladéékkezelkkezelééss

•• Szerves anyagok kSzerves anyagok köörnyezetbarrnyezetbaráát lebontt lebontáásasa

•• RothasztRothasztóó, k, kóórokozrokozóó mikrobmikrobáák kiszork kiszorííttáásasa

•• Kellemetlen szagok megszKellemetlen szagok megszűűntetntetéésese

•• Legyek eltLegyek eltáávolvolííttáásasa

•• VezetVezetéék dugulk duguláássáának megakadnak megakadáályozlyozáásasa

•• HasznHasznáálat: 1:100, 1: 1000lat: 1:100, 1: 1000



ÖÖKONET COMPOSTKONET COMPOST
KOMPOSZTKOMPOSZTÁÁLLÁÁS MENETS MENETÉÉT SZABT SZABÁÁLYOZLYOZÓÓ MIKROBIOLMIKROBIOLÓÓGIAI GIAI 

KONCENTRKONCENTRÁÁTUMTUM

•• Szerves hulladSzerves hulladéékok, trkok, tráágya beoltgya beoltáásasa

•• 1:10 ar1:10 aráánybannyban

•• LevegLevegőő kiszorkiszorííttáása vagy elzsa vagy elzáárráásasa

•• FelFeléére csre csöökken a komposztkken a komposztáálláási idsi időő

•• KKíívváállóó trtráágya keletkezikgya keletkezik



ÖÖKONET FLORALIAKONET FLORALIA
SZOBA SZOBA ÉÉS BALKON NS BALKON NÖÖVVÉÉNYEKHEZNYEKHEZ

•• A talaj A talaj fizokaifizokai, k, kéémiai miai éés biols biolóógiai giai áállapotllapotáának a javnak a javííttáássáárara

•• FelhasznFelhasznáálláási javaslatok: si javaslatok: 
•• Cserepes dCserepes díísznsznöövvéények, dnyek, dííszfszfáák, dk, dííszcserjszcserjéék k ööntntöözzéésséére 1% re 1% 
ttöömméénysnyséégben (100ml/10l vgben (100ml/10l víízhez)zhez)
•• Fiatal nFiatal nöövvéényekhez alacsonyabb koncentrnyekhez alacsonyabb koncentráácicióó javasolt, azaz 25 ml/10 javasolt, azaz 25 ml/10 
liter vliter víízhez.zhez.
ppééldldáául: szerves savak, ul: szerves savak, antioxidantioxidáánsoknsok, vitaminok, , vitaminok, fitohormonokfitohormonok, , 

enzimek, specifikus enzimek, specifikus antibakteriantibakteriáálislis anyagokanyagok



ÖÖKONET HERBALKONET HERBAL
ProbiotikusProbiotikus mikroorganizmusokat tartalmazmikroorganizmusokat tartalmazóó

fermentfermentáált itallt ital
•• NNöövvéényi alapanyagnyi alapanyag--okbokbóól l probiotikusprobiotikus mikroorganizmusok segmikroorganizmusok segíítstsééggéével zajlvel zajlóó

hagyomhagyomáányos fermentnyos fermentáácicióóval kval kéészszüült ital.lt ital.

ÖÖsszetevsszetevőők:k:
VVííz, melasz z, melasz éés cukorns cukornáádmelasz, gydmelasz, gyóógyngynöövvéény ny éés ns nöövvéényi koncentrnyi koncentráátum (2%) tum (2%) 
((áánizs, bazsalikom, nizs, bazsalikom, ááfonya, kapor, fonya, kapor, éédeskdesköömméény, gyny, gyöömbmbéér, grapefruit, r, grapefruit, 
szszőőllőőmagmag--kivonat (O.P.C.), kivonat (O.P.C.), olivaoliva levlevéél, l, oreganooregano, borsmenta, anan, borsmenta, ananáász, msz, máálna lna 
levlevéél, kl, köömméény, pny, páárlrlóóffűű, rozmaring, zs, rozmaring, zsáálya, fekete klya, fekete köömméénymag, nymag, éédesgydesgyöökkéér, r, 
kakukkfkakukkfűű éés pecss pecséétviaszgomba), tviaszgomba), ééllőő probiotikusprobiotikus mikroorganizmusok 3,0 x mikroorganizmusok 3,0 x 
107107 kbEkbE..

EmEméésztsztéésre, bsre, béélpanaszokra, lpanaszokra, refluxrarefluxra, , 
•• immunerimmunerőőssííttéésre, gyerekeknek is adhatsre, gyerekeknek is adhatóó,,
•• teljes egteljes egéészszéében visszaben visszaáállllíítja a gyomor tja a gyomor éés bs béélfllflóórráát t 



A TERMA TERMÉÉSZETET NEM LEHET SZETET NEM LEHET 
LEGYLEGYŐŐZNI, CSAK MEGZNI, CSAK MEGÉÉRTENI RTENI 

LEHETLEHET……!!!!!!
•• A KA KÖÖRNYEZETVRNYEZETVÉÉDELEM OTTHON KEZDDELEM OTTHON KEZDŐŐDIKDIK
•• A kA köörnyezettudatos hrnyezettudatos hááztartztartáás ma ms ma máár nem idegen fogalom. r nem idegen fogalom. 
Gondoljuk Gondoljuk áát, hogy milyen mt, hogy milyen műűvelethez milyen termvelethez milyen terméészetes szetes 
mmóódszert alkalmazhatndszert alkalmazhatnáánk, hogy minnk, hogy minéél kevl kevéésbsbéé mméérgezzrgezzüük k 
magunkat, illetve a kmagunkat, illetve a köörnyezetrnyezetüünket. nket. 

•• Hogyan segHogyan segííthetsz?thetsz?
•• Ha te is hiszel abban, hogy a Ha te is hiszel abban, hogy a 
kis emberek is kkis emberek is kéépesek nagypesek nagy
vvááltozltozáásokat elsokat eléérnirni……

•• Ha szerinted is szHa szerinted is száámmíít, mit teszt, mit teszüünknk……
•• Ha tetszik a munkHa tetszik a munkáánknk……
•• Sok lehetSok lehetőősséégbgbőől vl váálaszthatsz, csak el kell hatlaszthatsz, csak el kell hatáároznod magad!roznod magad!



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!

•• MINDEN NAPRA MINDENKINEK !!!!MINDEN NAPRA MINDENKINEK !!!!


