Κάντε ένα δώρο στα παιδιά σας

Πιο ευάλωτα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων είναι,
πιθανότατα, τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών σε σχέση με τους ενήλικες καθώς μέχρι αυτή
την ηλικία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανάπτυξη του εγκεφάλου. «Η μυελίνωση των
νευρικών ινών, διαδικασία που τους παρέχει μόνωση και προστασία, συνεχίζεται μέχρι
την ηλικία των 16 ετών. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε ο εγκέφαλος είναι πιθανόν πιο
ευαίσθητος σε φυσικούς παράγοντες έκθεσης σε επιβλαβείς συνθήκες, όπως η
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά και σε χημικούς ή άλλους παράγοντες» εξηγεί ο
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Σαμαράς, με αφορμή την παρουσίαση των σχετικών
ερευνητικών δεδομένων στο διεθνές συνέδριο BioEM2013 που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, με θέμα την αλληλεπίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με την έμβια
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ύλη....

Με την ανίχνευση του επιπέδου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στους χώρους
διαβίωσής τους εξασφαλίζουμε οτι ζούν και κινουνται σε ενα ασφαλές περιβάλον .....
διαπιστώστε αν τα παιδια σας βρίσκονται σε ασφαλές ηλεκτρομαγνητικα περιβάλλον

Ξεκινήστε μετρώντας το χώρο υπνου
Το σχολικό περιβάλλον
και το χώρο των απογευματινών τους μαθημάτων

Κάντε τους ένα δώρο ζωής εκπαιδεύοντας τα να συμβιώνουν σωστά με την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθώς αποτελεί κομάτι της ζωής τους ... παρακάτω σας
δίνουμε σχετικές συμβουλές στην σωστή καθημερινή χρήση .....
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Cell Phones -Κινητα τηλεφωνα αποτρέψτε τα στη χρήση τους ειδικα σε μικρή ηλικία
μεχρι 10 ετών

Ταμπλέτες - Tablets η ασύρματη δικτύωση τους δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
γύρω τους προσπαθήστε να έχετε έλεγχο του χρόνου χρήσης τους καθώς και της
απενεργοποίησης τους οταν δεν βρίσκονται σε χρηση .

Laptops Φορητοί υπολογιστές το ίδιο με τις ταμπλετες περιορίστε το χρονο χρήσης
του για πολλούς παράγοντες και ειδικά για την ακτινοβολία της κεραίας τους η κλείστε την
κεραία τους και συνδετηείτε με καλώδιο στο διαδίκτυο . Προσπαθήστε να έχετε έλεγχο
του χρόνου χρήσης τους για πολλούς λόγους
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Μετα τιμής
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