MANIFEST NAPISANY PRZEZ FRYZJERÓW NATURALNYCH
Z MYŚLĄ O SPOŁECZEŃSTWIE, FAUNIE I FLORZE
CAŁOŚCIOWO UJĘTYM ŚRODOWISKU NATURALNYM

ORAZ

Nasze założenia: uważamy, że wola każdego człowieka jest
nienaruszalna i każdy powinien mieć możliwość samorozwoju
według własnych potrzeb. Mimo to nad prawami jednostki powinno
stać prawo nadrzędne – samostanowienie jednostki kończy się tam,
gdzie zaczyna samostanowienie jednostki kolejnej. Dlatego też
uważamy, że prawo kolejnych jednostek do ochrony własnego
zdrowia, dostępu do czystej wody, powietrza i ziemi jest prawem
nadrzędnym, które poprzez zastosowanie składników chemicznosyntetycznych w kosmetykach, artykułach pielęgnacyjnych, jak również w środkach
czyszczących jest permanentnie naruszane.
Biorąc pod uwagę fakt że












w różnych konwencjonalnych produktach kosmetycznych, pielęgnacyjnych i
czyszczących zawarte są składniki chemiczno-syntetyczne, co do których istnieje
podejrzenie, że same w sobie są szkodliwe dla zdrowia lub szkodliwość tą osiągają w
połączeniu z innymi (np. reakcje alergicznie, drażniące na skórę, zmieniana
gospodarki hormonalnej, działanie mutagenne, rakotwórcze) i/lub szkodliwe dla
środowiska.
wspomniane substancje są uwalniane do środowiska, jak również wchłaniane przez
organizmy co, szczególnie w przypadku częstego narażenia na ich działanie może
być szkodliwe.
pomimo obowiązującego w całej UE zakazu badań na zwierzętach, nadal istnieje
niezliczona ilość produktów kosmetycznych, które przed ich zatwierdzeniem są na
nich testowane, co jest równoznaczne z cierpienie zwierząt, a także często ich
bolesna śmiercią.
stosowane chemiczne składniki syntetyczne, przedostają się do powietrza, wód
gruntowych i oceanów i często bądź są trudne, bądź też wcale nie ulegają degradacji
(np. mikroplastik!).
szczególnie dzieci jeszcze nienarodzone i niemowlęta z powodu wrażliwości ich
organizmów są narażone na szkodliwe działanie chemiczno-syntetycznych
składników.
istnieją bardzo dobre, naturalne alternatywne kosmetyki do pielęgnacji i
oczyszczania – które wpływają na dobre samopoczucie ludzi i środowiska, które są
czyste i bezpieczne dla nas wszystkich, które zapewniają nam czyste powietrze i
nieskażoną wodę.

W tym manifeście na pierwszy plan wysuwamy wielką troskę o nasze zdrowie i integralność
środowiska.
Poprzez informację i edukację o zagrożeniach, stajemy się coraz bardziej świadomi tego,
jak pilnie konieczne jest odwrócenie się od przeszłości i przejście na nową ścieżkę:
"Razem z naturą".
Dlatego też poprzez nasz podpis wzywamy osoby odpowiedzialne w polityce i
biznesie do
zakazania stosowania niebezpiecznych syntetycznych składników chemicznych i
zwiększenie zaangażowania na rzecz kompleksowej i zrównoważonej ochrony
zdrowia i środowiska.

Ten manifest został przygotowany przez: BBF - Międzynarodowy Ruch Świadomych Fryzjerów. Jego tekst jest oparty i
inspirowany manifestem "Der Malser Weg",
sporządzonym przez lekarzy, farmaceutów, biologów, weterynarzy Obervinschgau,
z treścią, której niniejsi autorzy są związani i solidarni.
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Poprzez nasz podpis domagamy się od osób
odpowiedzialnych w polityce i biznesie do
zakazania stosowania niebezpiecznych syntetycznych
składników chemicznych i zwiększenie zaangażowania na
rzecz kompleksowej i zrównoważonej ochrony zdrowia i
środowiska i tym samym poparcia naszego manifestu.
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Zawód

Miejscowość

Podpis

Prosimy Cię o przesłanie listy podpisów na poniższy adres:
BBF - Movement of Conscious Hairdressers International e.V. •
Auf der Schanze 61 • D 61352 Bad Homburg • Niemcy
www.bbf-int.com • Manifest ten można pobrać ze strony internetowej.
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