
ਿਸੱਕਾ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਖੀਆ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤ� ਿਵੱਚ। ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ� ਅਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ�, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਧਾਤ� ਦ ੇ�ਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਭਾਵ� ਉਹ 
ਉਤਪਾਦ ਦ ੇਲੇਬਲ� ‘ਤ ੇਨਹ� ਿਲਖ ੇਹੁੰ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਿਜੰਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਨ� � ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹ,ੋ ਉੰਨਾ ਿਸਹਤ ਲਈ ਜੋਿਖਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਦੇਸ਼� ਤ� ਖਰੀਦ ੇਜ� ਭੇਜੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਿਵਚ 
�ਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਤ� ਕ�ਡੀਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਸਨ� ਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨ� ਕਸ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ 
ਿਮਰਚ� ਜ� ਇਮਲੀ ਦੇ ਗੁੱ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਸੱਕਾ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ

ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਕਝੁ ਿਸਹਤ ਉਪਚਾਰ�, ਅਨੁਪੂਰਕ� ਅਤੇ 
ਆਯਰੁਵਿੇਦਕ ਦਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਕਾ, ਪਾਰਾ 
ਅਤੇ ਸੰਖੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿਨਰਿਮਤ ਜ� ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਅਮਰੀਕਾ 
ਜ� ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ� ਿਬਨ� ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ 
ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਉਪਭੋਗੀ ਉਤਪਾਦ� ਿਵੱਚ  
ਿਸੱਕਾ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਖੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਿਸਹਤ ਿਚਤਾਵਨੀ

ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤ� ਅੰਜਨ, ਕਾਜਲ, ਸੁਰਮੇ ਅਤੇ ਟੀਰ ੋ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਕੇ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਆਈਲਾਈਨਰ ਵਜ� ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਿਸੰਦੂਰ, ਭਾਰਤ ਤ� ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ 
ਪਾਉਡਰ, ਿਵੱਚ ਿਸੱਕੇ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਦੂਿਸ਼ਤ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ� ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਿਸੱਕਾ ਹੱਥ� ‘ਤ ੇਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਕਾ ਅੰਦਰ ਿਨਗਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਜਦ� ਉਨ� � ਹੱਥ� ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਜਨ� � ਨਾਲ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� 
ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚ ੇਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜੋਿਖਮ ‘ਤ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ 
ਅਕਸਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਿਸੱਕਾ ਅੱਖ� 
ਰਾਹ� ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ� ਦੀ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਕਦ ੇਵੀ 
ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਉਡਰ

Punjabi



ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ ੇਤੁਸ� ਇਨ� � ਜ� ਇਸ ੇਤਰ�� ਦ ੇਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ

ਗਿਹਣੇ, ਿਖਡੌਣੇ, ਤਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਟਕਣ�

ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕ�ੀਮ�

ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਰਵਾਇਤੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ� ਅਤੇ 
ਭ�ਿਡਆਂ (ਸੇਰਾਿਮਕ ਵੇਅਰ) ਨੰੂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਗਲੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਰੋਗਨ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਸੱਕਾ ਉਨ� � ਭੋਜਨ� ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ� ਿਵੱਚ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 
ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਰਾਿਮਕ ਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ� 
ਪਰੋਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭ�ਡੇ

ਗਿਹਿਣਆ ਂਅਤੇ ਿਖਡੌਿਣਆ ਂਦੇ ਧਾਤ� ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ‘ਤੇ 
ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੋਗਨ ਇਨ� � ਿਸੱਕੇ ਦਾ �ਚ ਪੱਧਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਤਵੀਜ਼� ਅਤੇ ਲਟਕਣ� ਿਵੱਚ 
ਵੀ ਿਸੱਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ� ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਿਸੱਕਾ ਿਨਗਿਲਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚ ੇਖਾਸ ਕਰਕ ੇਜੋਿਖਮ ‘ਤ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਕਸਰ 
ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦ ੇਹਨ। ਿਸੱਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਚਮੜੀ 
ਰਾਹ� ਜਜ਼ਬ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰੀਪਬਿਲਕ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਚਮਕਦਾਰ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ� ਅਤੇ ਕ�ੀਮ� ਿਵੱਚ ਪਾਰਾ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਰਾਹ� ਜਜ਼ਬ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਜ ੇਿਕਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜ� ਪਾਰਾ ਿਲਿਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਜ� ਜ ੇਉਨ� � ਨ�  ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨਹ� ਿਲਿਖਆ।

 ਉਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਬੰਦ ਕਰੋ  ਿਸੱਕ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆ ਂਧਾਤ� ਲਈ ਜ�ਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਹੋ

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ� 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 311 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜ� 
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