
 
  

 

   
 

 

Oönskade kemikalier i läppbalsam och 
sminkprodukter för barn 
 
Parfym, parfymämnen och växtextrakt: 
(Forbrugerrådet Tænk Kemi och Miljöstyrelsen i Danmark rekommenderar produkter utan parfym för barn) 

 

Alpha-isomethyl ionone är ett parfymämne som orsaka allergi. 

Benzyl alcohol är ett parfymämne som kan orsaka allergi. 

Benzyl benzoate är ett parfymämne som kan orsaka allergi. 

Camphor är ett parfymämne som kan orsaka allergi. 

Cinnamal är ett parfymämne som kan orsaka allergi. 

Citral är ett parfymämne som kan orsaka allergi. 

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil är ett växtextrakt som kan orsaka allergi. 

Eugenol är ett parfymämne som kan orsaka allergi 

Geraniol är ett parfymämne som kan orsaka allergi 

Limonene är ett parfymämne som kan orsaka allergi 

Linalool är ett parfymämne som kan orsaka allergi 

Parfume kan orsaka allergi 

Propyl gallate är allergiframkallande 

 
Misstänkt hormonstörande 
 
Bha är misstänkt för att vara hormonstörande. 

Bht är misstänkt för att vara hormonstörande. 

Ethylhexyl methoxycinnamate är misstänkt för att vara hormonstörande. 

Methylparaben är misstänkt för att vara hormonstörande. 

Propylparaben är misstänkt för att vara hormonstörande. 

  



 
  

 

   
 

 
Andra allergiframkallande ämnen 
 

Dmdm hydantoin är allergiframkallande. 

Diazolidinyl urea är allergiframkallande. 
 

Mineraliska oljor 
 

(Eftersom det är oundvikligt att få i sig en del av läpprodukter kan man ur försiktighetshänsyn 
välja läpprodukter utan syntetiska eller mineraliska oljor.) 

Cera microcristallina innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan i 
livsmedel. 

Ceresin kan innehålla ingredienser baserade på mineraliska oljor som kan vara problematiska för 
hälsan i livsmedel. 

Hydrogenated microcrystalline wax innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för 
hälsan i livsmedel. 

Hydrogenated polyisobutene innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan 
i livsmedel. 

Ozokerite innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan i livsmedel. 

Paraffin innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan i livsmedel. 

Paraffinum liquidum innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan i 
livsmedel. 

Petrolatum innehåller mineraliska oljor som kan vara problematiska för hälsan i livsmedel. 

Polybutene innehåller syntetiska oljor som kan vara problematiska för hälsan i livsmedel. 

Polyethylene innehåller syntetiska oljor som kan vara problematiska för hälsan i livsmedel. 

Syntetiskt vax kan innehålla ingredienser baserat på mineraliska/syntetiska oljor som kan vara 
problematiska för hälsan när de finns i livsmedel. 

 

Miljöbelastande ämnen 

 

Benzyl Benzoate kan vara problematiskt för miljön. 

Di-t-butylhydroquinone kan vara problematiskt för miljön. 



 
  

 

   
 

Ethylhexyl methoxycinnamate kan vara problematiskt för miljön. 

Limonene kan vara problematiskt för miljön. 

  

Andra problematiska ämnen 
 

CI 77891 (Titanium dioxide) värderas inte som säkert när det används som tillsatsämnen i mat 
och dryck. Då det är oundvikligt att få i sig en del av läpprodukten kan man ur 
försiktighetshänsyn välja produkter utan Titanium Dioxide.  

 


