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És possible que en algun moment hagis
començat a fixar-te en els ingredients que

porten els aliments quan vas al súper. I és
fantàstic si ja has pres consciència per
evolucionar cap a una alimentació més saludable,
cuidar-te des de dins. Però el que potser encara
no has revisat són els ingredients que porten els

productes que et poses a la pell. Avui et
proposo un tema diferent. Cuidar-se des de dins
està molt bé, però no ens oblidem de l’autocura

des de fora! 

De fet, molts problemes que patim i que
d’entrada no penses que puguin estar relacionats
en poden derivar. Estic parlant d’asma, obesitat,
al·lèrgies, problemes del sistema hormonal o
reproductiu, alteracions cardiovasculars i un llarg
etcètera, com ens mostren diversos estudis [1]
[2].

 

la pell no és pas

impermeable,

sinó que és la

porta entre

l’exterior i el

nostre interior

mailto:cuibat.marta@gmail.com
https://www.instagram.com/martatera_/
https://www.instagram.com/cuibat_/
https://www.instagram.com/martatera_/


Pensa-hi: la pell no és pas impermeable, sinó
que és la porta entre l’exterior i el nostre
interior. Pels porus traiem la suor quan fem
esport, transpirem contínuament... i “mengem”

el que ens posem a sobre! Sí, sí, des del gel
hidroalcohòlic que des de fa dos anyets està
tan de moda –i que suposo que has comprovat
que a la pell de les teves mans no els agrada–,
fins al que et poses a la boca per rentar-te les
dents. T’havies aturat mai a pensar-ho?

Jo no més del compte, si et soc sincera. Era un
tema que tenia pendent. Fins que fa uns mesos
vaig descobrir un projecte d’ecosostenibilitat i
autocura que em va portar a investigar-ho i fer
canvis.

Però abans d’endinsar-nos una mica més,
repassem què és un cosmètic segons la
normativa europea vigent del 2009: 

“Un cosmètic és una substància o mescla
destinada a ser posada en contacte amb les
parts superficials del cos humà o amb les
dents i les mucoses bucals, amb finalitats com
rentar-los, protegir-los o corregir les olors
corporals.”

Així doncs, no m’equivoco quan afirmo que
tots n’utilitzem cada dia. T’introduiré en
aquest tema a través d’alguns productes
habituals, aprofitant per explicar-te alguns dels
tòxics presents i algunes conseqüències que
comporten. 
 

T’avanço que et pots sentir alarmat, però
també et prometo que al final et donaré una
solució.

PASTA DE DENTS
Ai, la pasta de dents! Portem anys escoltant
que l’hem d’utilitzar tres cops al dia, però
saps tots els components que porten? 

Has vist mai que una pasta de dents es faci
malbé? Ni que passin anys, la pasta de
dents romandrà igual, i això és perquè porta
triclosan, un antibiòtic que s’utilitza com a
conservant, però no per nosaltres, sinó
perquè no es faci malbé. El triclosan és un
tòxic que afecta al sistema immunitari, és un
disruptor endocrí i la pell l’absorbeix molt
ràpidament. En exposicions prolongades pot
conduir a l’asma, al·lèrgies, problemes
endocrins i molts d’altres.
 
Tens gingivitis? Te l’han provocada les
substàncies irritants que porten. Què
ens estem posant a la boca? Des de
petita em preguntava: per què m’he de
posar sabó a la boca? Vulguem o no
aquestes i més substàncies ens les
quedem a dins. 

Quin horror!



DESODORANT
Un altre producte que pot fer de porta
d'entrada de substàncies tòxiques,
especialment utilitzat pels que fem esport. La
zona de les axil·les està plena de ganglis i tots
els tòxics que hi posem penetren fàcilment a
la pell i al torrent sanguini. Les sals d’alumini

poden danyar l’ADN, causant mutacions. Els
famosos parabens, els ftalats, altre cop el
triclosan i molts d’altres, tots tòxics, són
disruptors endocrins molt importants, és a dir,
que alteren el funcionament hormonal fins al
punt que es relacionen directament amb el risc
de patir càncer de mama. 

CACAU PELS LLABIS
Quan te’ls notes secs i t’apliques el cacau
labial et sembla que de cop estan brillants i
hidratats, però al cap d’una hora potser te’ls
sents igual o més secs. Això és perquè la
majoria ens enganyen amb una pel·lícula
superficial aparentment hidratant però que
realment fa el contrari, ja que contenen
derivats del petroli (olis minerals com
petrolanum, paraffinum, liquidum, paraffin...)
que el que fan és deshidratar-los, creant un
efecte de dependència. 
Molts components, encara que siguin tòxics,
se segueixen permetent si no superen certes
quantitats. És el cas del plom, que podem
trobar en alguns cacaus labials, i que entre
altres afecta amb problemes de fertilitat, de
pubertat, en nens pot donar lloc a anèmia,
problemes d’aprenentatge i comportament, i
fins i tot danys permanents en el fetus d’una
embarassada [3].

SABÓ
El pH de la pell, segons el sexe, l’edat i la
zona del cos, oscil·la entre un 4 i 7. Quan el
pH de la pell està alterat, el mantell àcid –
que és qui ens protegeix de bacteris, fongs,
virus i contaminants ambientals, a més de
mantenir la pell suau i flexible– i també de
rebot el microbioma de la pell –el conjunt de
microorganismes saludables que habiten en
nosaltres i ens protegeixen de l’acne, la
rosàcia, la psoriasis i la dermatitis–, poden
sorgir-nos problemes com la pell atòpica,
pell deshidratada, pell seca, pell sensible,
acne, fol·liculitis, més arrugues de les que
toquen, etc. Segur que ja ho has endevinat:
molts sabons i els detergents no respecten
aquest pH. 

Però no només hi ha la qüestió del pH, sinó
tot de tòxics com el parfum, sulfats,
colorants, petrolàtum, macrogol, diòxid de
titani, etc., que són cancerígens, poden
causar irritacions, al·lèrgies, migranyes,
asma i altres efectes adversos per la salut.

Podria seguir la llista amb les nanopartícules
de la crema solar, els parabens de les
cremes, els sulfats del xampú i altres bàsics
que també donarien molt per parlar.
Simplement volia ensenyar-te alguns
exemples per dir-te que vigilis molt en el
que et poses a sobre el teu cos. 



I ARA QUÈ FAIG?
El problema és que aquests productes són

permesos. És més, la paraula “natural” no
està regulada; moltes coses es poden vendre
com a “natural” [4]. No et deixis enganyar.
 
Ara que et fas una bona idea de quina és la
situació, et vull donar la bona notícia que t’he
promès, i és que ens podem cuidar sense
tòxics! Perquè existeixen productes

respectuosos amb nosaltres i amb el planeta

i que no es troben en botigues convencionals. 

Avui m’he limitat a explicar-te com ens afecten
els tòxics, però és igualment important
l’impacte al planeta (envàs, testar en animals,
etc.). Com et deia al principi, fa uns mesos vaig
trobar alternatives sanes per cuidar aquesta
part de mi de la manera més sostenible i

coherent que conec: vaig descobrir Ringana.
Em va enamorar tant que vaig decidir
col·laborar-hi. I és per això que a dia d’avui
t’estic explicant tot això, perquè vull ajudar a
altres persones a cuidar-se i a cuidar el
planeta. 

Per acabar, deixa’m repetir-te que vigilis
molt. Per experiència et recomano amb tot
el meu cor que previnguis en lloc d’actuar
quan ja sigui tard. Sé que va en contra de
com funciona el sistema, basat en actuar
tapant amb pedaços quan ja tenim un
problema (i alimentar-ne l’aparició). Jo he fet
un canvi de xip i he decidit invertir en la
meva salut, i en escampar aquest consum

conscient. 

Et convido a fer el mateix, i aprofitant que
s’acosta Nadal, et proposo que si vols fer un
regal diferent, valuós i amb amor, també
sigui en salut. 

Contacta amb mi i t’explicaré com fer-ho
encantada! 
Salut i fins la propera.
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