Początki wykorzystania gumek recepturek
jako zabawki dla dzieci sięgają 2010 roku.
Wtedy to Cheong Choon Ng. imigrant
chińskiego pochodzenia mieszkający
w USA , stworzył dla swoich córek prototyp
urządzenia pomagającego tworzyć kolorowe bransoletki z małych gumek. Specjalne
krosno i szydełko zostało opatentowane ,
a następnie trafiło do masowej sprzedaży.
Na rynku równolegle pojawiły się też produkty inspirowane tym wynalazkiem.
W przeciągu ostatnich miesięcy gumowe
bransoletki zdobyły wielu zwolenników
wśród polskich dzieci. Na jednym z portali
społecznościowych powstała grupa ponad
21 tysięcy fanów kolorowych gumek. Prym
wśród nich wiodą dziewczynki chwaląc się
w sieci gumową biżuterią, torebkami, a nawet ubraniami.
Kolorowe gumki mają nie tylko wielu zwolenników, ale też różnorodne zastosowanie,
bowiem uczniowie zaczęli z nich dla zabawy strzelać do swoich rówieśników.
Warto więc zastanowić się nad tym czy nasza pociecha wyplata bransoletki z atestowanych gumek oraz czy ilość noszonych
ozdób jest odpowiednia.

U LOTKA

INFORMACYJNA

DLA
RODZICÓW

B RANSOLETKOWA
MODA

Zespół Szkół Integracyjnych
Im. Jana Pawła II
w Radomiu

B RANSOLETKOWA

MODA ….

Ostatnio wśród dziewczynek
nastała moda przygotowywania
z kolorowych gumek recepturek
bransoletek i innych ozdób.
W sklepach można kupić całe
zestawy do samodzielnego wykonania takich gadżetów.
Problem w tym, że oprócz oryginalnych produktów powstały
podróbki, które są groźne dla
zdrowia dzieci. Naukowcy wykryli w nich substancje, które mogą prowadzić do alergii,
czy nawet niepłodności.
Eksperci alarmują o szkodliwych
związkach zawartych w podróbkach popularnych zestawów do
robienia ozdób—Rainbow Loom. .
Wykryto w nich bardzo niebezpieczne substancje —ftalany .
Niektóre z gumek zawierały
aż 50% ftalanu, podczas gdy dopuszczalna norma w produktach
wynosi 0,1 %.

Jak twierdzą naukowcy użytkowanie
ozdób zawierających wyższy poziom
ftalanów może prowadzić do przedwczesnego dojrzewania u dziewczynek,
a w konsekwencji nawet do bezpłodności. Najczęściej jednak noszone przez pociechy bransoletki , które zawierają szkodliwe substancje są przyczyną problemów skórnych. Ftalany zawarte w tych
gumkach mogą dawać objawy alergii
kontaktowej, tj. zmian na skórze pod postacią rumienia, obrzęku, wysięku, czy
pojawiania się strupów i złuszczania skóry. Często tym objawom towarzyszy silny świąd. Noszenie bransoletek z gumek
na nadgarstkach i okolicach kostek może
z powodu ucisku spowodować zaburzenia krążenia.

Dlatego kupując modne zestawy
gumek, warto zwrócić uwagę
na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim na opakowaniu
musi się znajdować znaczek CE,
który oznacza, że spełnia wymogi unijne. Ważna jest też cena.
Oryginalne zestawy kosztują
50zł i więcej. Podróbki kupimy
już za ok.. 15zł. Ważne jest też,
gdzie dokonujemy zakupu. Wybierajmy sklep, a nie przydrożny
bazar, czy targ.
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