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UTTALELSE VEDRØRENDE FORBRUKERRÅDETS UNDERSØKELSE AV LEPPEPOMADER
Kosmetiske produkter som selges i Norge har gjennomgått grundig sikkerhetstesting og
følger et av verdens strengeste regelverk som implementerer EUs forordning nr.
1223/2009 i Norge. Kjøper du kjente merkevarer kan du derfor være helt trygg på
produktenes sikkerhet.
Om deklarasjonstester
Forbrukerrådet har undersøkt leppepomader ved å se på innholdsfortegnelsen til produktene. Slike såkalte
deklarasjonstester sier ingenting om produktenes sikkerhet. For å vurdere dette må man se på både
konsentrasjonen av ingrediensene, samt hvilken og hvor stor del av kroppen man bruker produktet på.
Kosmetiske produkter skal sikkerhetsvurderes før de plasseres på markedet. Denne vurderingen tar hensyn
til konsentrasjon av ingrediensene som blir brukt, og eksponeringen - hvor og hvor mye - forbrukeren
utsettes for. Kosmetikkregelverket setter klare regler om hvilke ingredienser kan brukes i produktene og i
hvilke konsentrasjoner.
Ettersom Forbrukerrådet ikke kan se eller vurdere konsentrasjonen av stoffene som står oppført på
produktet, kan de heller ikke uttale seg om noe er trygt eller ikke.

Forbrukerrådet villeder
Selv om Forbrukerrådet nevner at de har funnet stoffer som kan være kreftfremkallende i sin pressemelding
blir ikke kreftfremkallende stoffer nevnt noe sted i undersøkelsen de har gjort. Dette er svært villedende og
useriøst. Vi beklager at forbrukere unødig kan bli bekymret over slike uttalelser.
Stoffene som Forbrukerrådet kritiserer
Når det gjelder stoffer Forbrukerrådet faktisk har sett på i undersøkelsen og som de mener er
hormonforstyrrende, så er dette stoffer som er blitt grundig vurdert av EUs vitenskapskomité for
forbrukersikkerhet (SCCS) og funnet trygge i bruk i kosmetikk.
Dessverre så er det umulig å fremstille produkter som garantert ikke kommer til å gi noen allergiske
reaksjoner. Nettopp derfor skal alle kosmetiske produkter merkes med full innholdsdeklarasjon. Hvis man vet
at man reagerer allergisk på visse parfymestoffer, så skal disse være oppført på produktet slik at man enkelt
kan se hvilke produkter man bør unngå.
Kosmetiske produkter som selges i Norge har gjennomgått grundig testing og følger et av verdens strengeste
regelverk. Kjøper man kjente merkevarer kan forbrukeren derfor være helt trygg.
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