Mejlsvar från företagen
Apoteket Hjärtat
“Eftersom vi inte marknadsför denna produkt som en barnprodukt så är inte frågan relevant
gällande denna produkt, Inuwet Lip Balm. Det står heller inte angivet på förpackningen att
denna produkt är avsedd för barn”

Åhléns
“Vi är tacksamma för att ni uppmärksammat oss på den här produkten i er granskning, där
ser vi att vi har brustit i våra rutiner. Vi har säkerställt att den inte längre ingår i vårt
sortiment.”

H&M
“Thank you for sharing your result on the products H&M Disney Frozen lip balm set.
Products for all brands in the H&M Group are produced with great consideration for
customers’ health as well as for the environment. All suppliers to any brand in the H&M
Group must commit to comply with H&M Chemical Restrictions. These restrictions are as a
minimum based on laws and regulations in each of our sales countries together with other
concern such as health, environmental and work environment. They cover all product types
sold by any brand H&M Group brand.
All H&M Group cosmetic products must comply with EU regulation 1223/2009 for cosmetic
products and with H&M Chemical Restrictions. In addition, products have undergone and
passed a toxicological safety assessment (according to EU regulation 1223/2009 for
cosmetic products), in order to ensure that they are safe to use for our customers. During
this assessment, a toxicologist goes through all available information about the product, its
ingredients and their concentration together with the product’s exposure, to make a
conclusion about the product. Only products which are determined as safe are placed on
the market.
For children cosmetic products H&M Group has several additional requirements, among
other:
•
•

Any potential fragrance allergen should be less than 0.001% in final children
cosmetic product produced for H&M Group
H&M requires an extra toxicological assessment, where a third-party toxicologist
evaluates the product looking at exposure scenarios different to the ones examined
in a toxicological safety assessment according to the EU regulation 1223/2009

H&M Disney Frozen Lip Balm set have been evaluated and determined as safe to use by
children.”

Lindex
“Tack för ert mail. Lindex har tagit beslut om att inte tillåta vissa allergiframkallande och
misstänkt allergiframkallande parfymämnen och konserveringsmedel i våra produkter
riktade till barn. Vi har valt att inte tillåta dessa ämnen som annars är fullt tillåtna i
kosmetiska produkter. Exempel på sådana ämnen är bl.a. de 26 olika parfymämnen som ska
deklareras specifikt om de förekommer över en viss halt i produkten.
Beslutet togs i början av 2020 och vi har arbetat tillsammans med våra leverantörer för att
ersätta med produkter som inte innehåller dessa ämnen. Under pandemin har vårt
utfasningsarbete av de ämnen som Lindex valt att inte tillåta dessvärre bromsats p.g.a.
rådande omständigheter i världen. Utfasningsarbetet efter ersättningsämnen och
ersättningsprodukter är en process som nu går på full fart igen och vårt mål är att ha fasat
ut dessa ämnen till sommaren 2022.
Alla Lindex kosmetiska produkter följer det strikta regelverk för kosmetiska produkter i
Sverige och i Europa. Alla ingredienser i våra kosmetiska- och hygienprodukter listas i en
ingrediensförteckning som finns i märkningen, liksom t.ex. information om
försiktighetsåtgärder om det är nödvändigt och användarinstruktion, enligt förordningen.”

