
Cosmeticele, 
cauza îmbolnăvirilor
(cum  să  depistați 
ingredientele  care  pot 
afecta  

           Apelăm la produsele de îngrijire pentru a arăta 
mai bine și a ne simți mai bine. Dar uneori 
cosmeticele fac mai mult rău. Anumite ingrediente 
pot provoca iritații, erupții, eczeme, dermatite etc.

                                                Sunt studii care arată și corelează substanțele 
componente  ale  cosmeticelor cu tulburări hormonale,   întârzieri  în  dezvoltarea

         Regula de aur este ca atunci când ne uităm la eticheta oricărui produs de 
îngrjire, dacă ni se pare că suntem la lecţia de chimie, trebuie să devenim automat 
suspicioşi. Atunci când însă etichetele arată mai mult a lecţie de latină (datorită 
denumirii plantelor),  să spunem că suntem pe calea cea bună.

 neuronală a bebelușilor și copiilor, cazuri de cancer etc.
 Prima impresie, chimie sau latină 

și  a  copiilor  voștri)
sănătatea voastră   
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Produse 
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        Ingredientele cele mai comun cunoscute ca fiind iritanți sunt: (1) sulfatul 
lauril de sodiu (SLS), utilizat pentru a face spumă în săpunuri și șampoane și (2) 
quaternium-15, un conservant care emite formaldehidă și poate cauza reacții 
alergice.
          Riscul este cu atât mai mare cu cât acumulăm în corp din ce în ce mai multe 
substanțe toxice din produse multiple, substanțe care nu sunt eliminate sau sunt 
doar parțial eliminate. 
      Expunerea cronică la substanțe toxice a condus la recomandarea făcută 
consumatorilor: “Simplificați. , cu cât mai puține 
ingrediente și alegeți cât mai puține produse.”

                               Pentru informaţii aduse  la  z i,  vă aşteptăm pe 
                            www. .ro 

 

                    

Alegeți produse organice  

napati

               

                                    

        

        

    Conservanţi: Parabeni (în forma metil, etil, propil, butil)     

Quaternium-15

Parfum 

P-phenylenediamine; toluene-2; 5-diamine; p-aminophenol 

        
        Lanolina sintetică (lubrifiant)
        Cocamidopropyl betaine (în produse pentru baie)
        Metale grele – nichel, cobalt, crom, D&C red, 19, 31, 36, D&C yellow                        

 11 (în produsele de machiaj)
Tosylamide formaldehyde resin (în ojă) etc.

(în    vopsele pentru păr)

Lista de ingrediente la care să fiți atenți:

                 5  categorii  de  substanțe  care  trebuie  evitate

         Categoriile de chimicale cu care nu trebuie să ne împrietenim sunt 
parabenii (conservanți frecvent utilizați), coloranții artificiali, parfumurile 
sintetice (adică nu din uleiuri esențiale), petroleum (uleiuri minerale) şi 
ftalații.
          Parfumurile pot conține zeci de ingrediente,  multe dintre ele iritante,  dar tot 
ce apare pe etichetă este cuvântul “parfum”. Chiar și “fără parfum” nu e 
întotdeauna ceea ce pare: produsul poate conține totuși ingrediente parfumate 
pentru a masca mirosuri neplăcute. Cumpărătorii ar trebui să fie de asemenea 
atenți la produsele marketate ca “natural”, “organic”, “testat dermatologic” ori  
“hipoalergenic” întrucât nu există standarde internaționale pentru astfel de 
pretenții.
     La nivel comunitar european nu există standarde pentru “organic”, motiv 
pentru care pe multe produse de îngrijire apare mențiunea bio în condițiile în care 
respectivul produs are numai un ingredient bio (să spunem levănțica organică). 
Mai mult, contează și dacă un produs este el însuși certificat sau doar are în 
compoziție ingrediente certificate. Contează și organismul de certificare, Soil 
Association fiind cel mai prestigios, datorită criteriilor sale foarte riguroase de 
calitate, dar și obligației de transparență. 
       
             Prin urmare,  căutaţi  produse certificate de Soil Association, cu procente 
cât mai mari de ingrediente organice, care evident nu au parfumuri 
sintetice/ftalați,  SLS,   parabeni,   fenoxietanol,   uleiuri minerale,  formaldehidă.

  Să  arătăm  cu  degetul  !   Iritanți  cunoscuți


