JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY
KOSMETYCZNE

Prawidłowa segregacja odpadów po zużytych kosmetykach może wydawać się trudna.
Opakowania po kosmetykach podlegają recyklingowi, co oznacza, że odpowiednio
je segregując, jesteśmy w stanie pomóc środowisku. Aby zużyte opakowanie
po szamponie lub słoiczek po kremie trafił do odpowiedniego kosza na odpady, należy
pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Oto kilka ważnych zasad, które pomogą nam w prawidłowej
segregacji odpadów po kosmetykach i akcesoriach kosmetycznych:
1. Etykiety i naklejki mogą zostać
na opakowaniach, nie trzeba ich usuwać.
2. Należy usunąć zawartość do pojemnika
na odpady pozostałe po segregacji
z niezużytych cieni do powiek,
podkładów, starych pomadek, tuszy
i innych kosmetyków.
3. Opakowania, które są złożone z różnych
materiałów należy rozkręcić i wrzucić
do
odpowiednich
pojemników
na odpady.
4. Opakowania, których nie możemy
rozdzielić lub są z kilku rodzajów materiałów wrzucamy do odpadów
pozostałych po segregacji.
5. Należy usunąć nakrętki ze wszystkich produktów.
6. Opakowań nie musimy myć, ale trzeba je dokładnie oczyścić z resztek.

Do jakich pojemników wrzucać poszczególne opakowania
po kosmetykach i akcesoria kosmetyczne:
Pojemnik na odpady pozostałe po segregacji ( pojemnik czarny):
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opakowania złożone z różnych materiałów,
tusz do rzęs, resztki kosmetyków,
niezużyte do końca lakiery do paznokci z pędzelkami,
maszynki do golenia oraz wymienne ostrza,
dezodoranty i inne kosmetyki w aerozolu,
opakowania po zmywaczu do paznokci,
saszetki np. po próbkach kosmetyków,
plastikowe opakowania po szminkach, cieniach do powiek,
lusterka, szczoteczki do zębów,
szczotki, grzebienie do włosów,
przeterminowane, niezużyte opakowania z zawartością,
jednorazowe rękawiczki wykorzystane podczas farbowania włosów,
pompki od balsamów do ciała, żeli pod prysznic, pianek do mycia, mydeł
w płynie,
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piankowe i tekturkowe uszczelki spod nakrętek do słoiczków po kremach,
gąbki do kąpieli,
rękawiczki z mikrofibry do demakijażu,
zużyte pędzle i gąbeczki do makijażu,
wszystkie środki higieny osobistej (patyczki, tampony, chusteczki, płatki,
podpaski, pieluchy, wkładki, wata, także te oznaczone jako biodegradowalne).

Pojemniki na metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
(pojemnik żółty):
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plastikowe butelki po szamponach, żelach pod prysznic, odżywkach
opakowania po paście do zębów,
celofan i folie,
plastikowe lub metalowe opakowania po dezodorantach,
plastikowe nakrętki,
plastikowe słoiki i tubki po kremach, balsamach, serum,
opakowania plastikowe z pompką i pompką airless (najlepiej po odkręceniu
pompki, którą należy wyrzucić do odpadów zmieszanych),
metalowe opakowania po pudrach, szminkach i cieniach do powiek, kremach,
plastikowe opakowania roll-on,
opakowania plastikowe z tworzyw ze źródeł odnawialnych (bio-PP i bio-PET),
opakowania z plastiku pomalowane metaliczną farbą.

Pojemnik na szkło (pojemnik zielony):
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szklane opakowania po kremach (bez nakrętki),
flakony po perfumach,
szklane fiolki po ampułkach,
szklane opakowania po dezodorantach typu roll-on,
zupełnie puste, bezbarwne buteleczki po lakierach do paznokci (bez pędzelka
i nakrętki),
❖ szklane butelki po dezodorantach z rozpylaczem (jeśli się da, można oddzielić
pompkę od szklanej buteleczki),
❖ szklane butelki po balsamach i wodach po goleniu.

Pojemnik na papier (pojemnik niebieski):
❖
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kartoniki papierowe,
papierowe opakowania zbiorcze,
ulotki,
ekologiczne opakowania kosmetyków wykonane z tektury.

