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czyli jak  
nie kupować

ALERGENÓW!

Magazyn Hipoalergiczni wspiera

nie tylko alergików 

Wspieramy w wyborze bezpiecznych rozwiązań alergików, 
astmatyków, ale i osoby, które starają się uniknąć alergii, sięgając 

po bezpieczne produkty dla dziecka, uważnie dobierając 
kosmetyki czy tkaniny do sypialni. Czerpiąc z duńskich źródeł, 
podpowiadamy jak żyć bliżej natury, otaczać się mniejszą liczbą 

produktów i unikać zbędnej alergii. 

Stworzyliśmy dla Ciebie listę znanych i najczęstszych alergenów, 
którą warto zabrać ze sobą na zakupy i dokonać dobrego wyboru. 

Jeśli chcesz skorzystać z pewnych źródeł, wejdź na 
www.hipoalergiczni.pl/POLECANE.

KONsERWANTY
Stosowane w kosmetykach, by zapobiegać rozwojowi 
drobnoustrojów. Wybieraj produkty z naturalnymi 
konserwantami, jak kwasek cytrynowy (Citric Acid) oraz 
witamina E (Tocopherol Acetate). Unikaj rakotwórczych 
substancji i groźnych donorów formaldehydu*. 

Benzylhemiformal
Methenamine
Paraformaldehyd
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Diazolidinyl urea
DMDM hydantoin*
Formaldehyd
Imidiazolidinyl urea*
sodium hydroxymethylglycinate*
Quaternium-15*
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Methylisothiazolinone (MI)
Methylchloroisothiazolinone (MCI)
Kathon MI/MCI
*  Kosmetyki z formaldehydem są szczególnie odradzane matkom 

karmiącym i kobietom w ciąży.
Dopiero od 2014 r. organizacja IARC (International Agency for Research 
on Cancer), która należy do WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), za-
ostrzyła ocenę ryzyka zachorowania na raka powodowanego przez for-
maldehyd. Dotychczas formaldehyd był przez IARC kwalifikowany jako 
„prawdopodobnie kancerogenny”, ale dziś świat nauki ocenia go defini-
tywnie jako „dla ludzi kancerogenny".

Chcesz więcej? Zamów prenumeratę na: 
www.hipoalergiczni.pl/prenumerata



Hipoalergiczny zapach nie istnieje!

sUBsTANCJE ZAPACHOWE
Niepotrzebne człowiekowi, ale dodawane przez producentów do 
większości kosmetyków i detergentów, są najczęstszą przyczyną aler-
gii kontaktowej. Unijna lista zawiera 26 najgorszych kompozycji zapa-
chowych, których należy unikać, by wystrzegać się alergii:  

Cinnamal   
Citronellol  
Eugenol   
Geraniol   
Isoeugenol  
Limonene   
Linalool    
Amyl Cinnamal  
Benzyl alcohol  
Cinnamyl alcohol  
Citral   
Hydroxycitronellal  
Amylcinnamylalkohol 

Anisyl alcohol
Alpha Isomethyl Ionone
Cumarin
Farnesol 
Evernia Furfuracea
Evernia prunastri
Hexyl Cinnamal
Benzyl salicylat
Benzyl benzoate
Benzyl cinnamat
Benzyl salicylat
Butylphenyl methylpropional
Hydroxyisohexyl 3-cyklohekseno 
karboksaldehyd

BARWNIKI CHEMICZNE
Unikajmy też barwników chemicznych, 
stosowanychw przemyśle spożywczym 
z grupy E 100, m.in.:  

E 102 tartrazyna 
E 104 żółcień chinolinowa 
E 110 żółć pomarańczowa 
E 122 azorubina 
E 123 amarant 
E 124 czerwień koszenilowa 
E 127 erytrozyna 
E 131 błękit patentowy 
E 142 zieleń brylantowa
E 173 aluminium 
E 180 litorlubina

EMULGATORY  
I sUBsTANCJE MYJĄCE
Łączą tłuszcz i wodę w jednolitą masę, 
znaleźć je można w wielu szamponach, 
kremach, make´upach, pastach do zę-
bów i sprayach do włosów. Przykłady PEG  
i PPG – wszystkie substancje z przedrost-
kiem w nazwie PEG i PPG: 

Aluminium Chlorochydrate 
Aluminium Chlorochydrex 
Ceteareth 
Glycereth-7 Triacetate 
Laureth-5 Carboxylic Acid 
Myreth-4 
Oleth-3 Phosphate
Poloxamine,Polysorbate 20, 60, 80 
sodium Myreth sulfate,steareth-2, 
-21 i inne cyfry
Trideceth-12 i inne liczby

Nie przegap najciekawszych informacji i nowości na www.facebook.com/HIPOALERGICZNI

Sztab naukowców 
z organizacji EWG (The 
Environmental Working 
Group) spędził 14 miesięcy 
prowadząc badania z pomo-
cą 15 baz danych substancji 
toksycznych zestawionych  
w USA i na całym świecie. 
 W wyniku badań stwier-
dzono, że 53% produktów 
posiada składniki szkodliwe 
dla płuc człowieka. W wielu 
produktach czyszczących 
znaleziono substancje rako-
twórcze, takie jak aldehyd 
mrówkowy (formaldehyd) 
czy chloroform. EWG ostrze-
ga przed wprowadzającymi  
w błąd chwytami marke-
tingowymi i oznaczeniami 
„eco-friendly”. 

Niektóre składniki to  
substancje surowo zakazane  
w obrocie handlowym  
w innych krajach świata, 
choćby  w Skandynawii. 

Raport sugeruje konsumen-
tom,  że nie trzeba korzystać  
z produktów chemicznych, 
by skutecznie wyczyścić 
podłogę czy umywalkę.   
Z powodzeniem sprawdzą 
się w tej roli naturalne 
środki: sok z cytryny, ocet 
czy soda oczyszczona.  
Warto przeczytać raport: 
„2012 EWG Cleaners  
Database Hall of Shame“.

Więcej porad na:

.plwww.

DZIECKO NIE POTRZEBUJE ZAPACHU. 
TO RODZIC NIEŚWIADOMIE OBARCZA DZIECKO ZBĘDNYMI TOKSYNAMI  

KUPUJĄC NIEOSTROŻNIE PRODUKTY DO PIELĘGNACJI, NIE BĘDĄC ŚWIADOMYM 
TEGO, ŻE ZAPACH TO W MAŁEJ DAWCE PODAWANA DZIECKU TRUCIZNA. 


