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INTRODUKTION
Din hud äter det du smörjer på den. Du vet förmodligen redan att
skräpmat, med alla smakförstärkare, konserveringsmedel,
syntetiska fyllnadsämnen och högt processade ingredienser, skadar
din kropp och sänker din energi. När du använder skönhetsprodukter fulla med kemikalier, matar du din hud med artificiell
skräpmat. Du bör ha det i åtanke när du väljer dina hudvårdsprodukter. Tyvärr finns det många lögner, mörkläggningar och
missvisande marknadsföring inom kosmetikvärlden vilket kan
försvåra för konsumenter att göra bra val. Det är inte heller lätt att
förstå vad de latinska namnen på förpackningen egentligen
betyder. Dessutom saknar många kunskapen om vilka skador
kemikalierna i kosmetika kan göra i din kropp. Det finns en övertro
om att myndigheterna har tillsyn över säkerheten med de
kosmetiska produkter som finns på marknaden. Men det stämmer
inte alls. Det är ditt ansvar som konsument att skaffa dig tillräcklig
kunskap för att göra medvetna val för din och dina barns hälsa, och
även för vår miljö.

långtidseffekterna av dem. Jag hör gång på gång om ”säkra”
kemikalier som efter ett antal år visat sig göra stor skada. Ta till
exempel hyaluronsyra (vanliga i exklusiva ”anti-age” krämer).
Hyaluronsyra, som tidigare ansetts helt säkert, har i nyare studier
visat sig orsaka inflammationer i kroppen. Inflammationer
påskyndar hudens och kroppens åldrande. Ganska motsägelsefullt
med andra ord. Ett annat exempel är Benzyalkohol som användes
som konservering i medicin till för tidigt födda. 1982 dog sexton
nyfödda bebisar till följd av akut förgiftning, och konserveringsmedlet förbjöds. Men idag är det vanligt förekommande i både
baby wipes och andra hudvårdsprodukter. I kosmetikbranschen,
liksom i andra branscher, handlar det oftast om att tjäna snabba
pengar och det saknas ett långsiktigt tänkande och ansvar. Om du
får cancer efter att ha använt en kosmetisk produkt är det helt
omöjligt för dig att bevisa att det är just den produkten som orsakat
det. Och vem skulle i så fall vilja ingå i en sådan studie?
Jag önskar även med den här e-boken väcka en tankeställare kring
det motsägelsefulla inom skönhetsbranschen. I din strävan efter
hälsa och skönhet, gör du de rätta valen?

Med den här e-boken vill jag informera om de vanligaste
kemikalierna i dagens kosmetika och de negativa hälsoeffekter de
kan ha. Det är inte menat som skrämselpropaganda utan
information för att du ska kunna göra medvetna val. Det är inte
heller teorier, utan fakta och resultat av studier som gjorts. Det
finns många sådana idag, men mycket är även oklart. Vi vet inte vad
cocktaileffekten av alla kemikalier vi utsätts för kan orsaka. En del
studier baserar sina resultat på djurförsök, vilket inte rakt av kan
överföras på människor. (Men om det visar sig att en råtta får
cancer av en råvara så skulle inte jag vilja smörja på mig den
råvaran.) De flesta kemikalier är även så pass nya att vi inte vet

MIN BAKGRUND
Jag är inte kemist som många tror, jag går bara in väldigt djupt i
ämnen som intresserar mig. Jag började intressera mig för
kemikalier och naturlig hudvård efter en graviditet som gick fel för
ett antal år sedan. Barnet jag väntade visade sig ha allvarliga skador
på viktiga organ. Vi valde att avbryta graviditeten. Efter den
händelsen började jag ifrågasätta kemikalierna i min omgivning,
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speciellt de i kosmetika. Jag var själv en stor användare av
kosmetiska produkter men fick mig en ordentlig tankeställare när
jag började forska i vad skönhetsprodukter faktiskt kan göra med
våra kroppar. Inte bara kan de orsaka fosterskador, utan även bidra
till bland annat cancer, hormonrubbningar och för tidigt åldrande.
Idén föddes till att starta en hudvårdsserie helt fri från kemikalier
och syntetiska ämnen och rik på ekologiska råvaror och aktiva
växtextrakt. Efter några års research och produktutveckling
lanserades Di Tchón 2010, (www.ditchon.se).

VAD ÄR SKÖNHET?
Ordet kosmetik kommer från grekiskans kosmētiko's och betyder
smyckande. Vi använder kosmetika för att smycka oss i syfte att
förhöja vår naturliga skönhet. Skönhetsindustrin är en kommersiell
multi-miljardindustri vilket visar hur betydelsefullt det är för oss.
För vare sig vi vill erkänna det eller inte så är skönhet något vi alla
strävar efter. Skönhet attraherar, inspirerar och öppnar våra vägar
för framgång i livet. Men vad är skönhet och varför påverkas vi så
starkt av den?
Det finns många aspekter när det gäller den fysiska
attraktionskraften och undersökningar som visar vad vi tycker är
attraktivt. Ofta är det kulturellt betingat. Gemensamt är dock att
fysisk attraktivitet ger signaler om god hälsa och välbefinnande och
är av betydelse för evolutionen. (Rent biologiskt så dras vi till
attraktiva människor för att öka chansen att få friska barn.) Vänder
vi på det så ger alltså god hälsa och välbefinnande även fysisk
attraktivitet. Den stora bakomliggande kraften är kärlek. Det är den
allra starkaste och renaste energin som vi alla bär inom oss.
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Skönhet visar en närvaro av just kärlek, vilken vi alla dras till. Att ta
hand om sig själv och göra sig vacker är att ge sig själv kärlek. Att
älska sig själv är närande och helande. Det tillfredsställer oss på ett
sätt som ingen annan form av kärlek kan göra. När vi älskar oss
själva skapas en mystisk utstrålning som gör oss fysiskt och
emotionellt balanserade och därmed attraktiva. Balans har alltid
ansetts som vackert; inom konsten, i naturen och när det gäller oss
människor. När vi ger oss själva kärlek på daglig basis, växer sig vår
skönhet allt starkare. Den inre skönheten har förmågan att påverka
den yttre genom att förbättra hudhälsan, omvandla vår kroppsform
och kroppens rörelse, och ge ifrån sig en utstrålning som inspirerar
och attraherar dem runt omkring oss.

tillsatser. Det jag har märkt är att huden blivit friskare och mer
balanserad, även mer känslig. Jag reagerar lättare mot ”dåliga”
ämnen i mat och kosmetika än vad jag tidigare gjorde. Kroppen blir
renare och mer lyhörd och reagerar mot ämnen som skadar den.
Problemet med syntetiska ämnen är att de helt enkelt inte känns
igen av vårt immunsystem. Vårt DNA har utvecklats i över en miljon
år, syntetiska ämnen i några årtionden.

INFLAMM-AGING
Ordet inflamm-aging beskriver sambandet mellan åldrande och
inflammation. Ordet myntades av professor Claudio Franceschi vid
Bolognas universitet för över ett årtionde sedan. Det började som
en teori som sammankopplade inflammation med de flesta
åldersrelaterade sjukdomar. Forskning inom området har sedan
fortsatt och visat övertygande bevis som tagit teorin till ett faktum.

Går vi tillbaka till kosmetikans syfte; att förhöja vår naturliga
skönhet, så handlar det alltså om att höja vår hälsa och
kärleksenergi. Vi borde därmed använda kosmetiska produkter som
förhöjer dessa element, inte skadar och dödar dem. Kärlek handlar
även om att se till vår miljö och kosmetika är idag bland det värsta
du kan utsätta naturen för.

Inflammation är en del i kroppens försvarsmekanism och är
livsviktigt för att hålla oss vid liv. Men den orsakar även skada i våra
vävnader och påskyndar åldrandet. Det finns två typer av
inflammation: akut och kronisk. Vid akut inflammation blir huden
röd och svullen. En kronisk inflammation kan pågå i det tysta.

KEMISKA ÄMNEN ÄR INTE EN DEL AV EN HÄLSOSAM
KROPP

När vi åldras blir vårt immunförsvar mindre effektivt och en akut
inflammation kan lätt leda till en kronisk eller tyst inflammation.
Det som händer är att immunsystemet fortsätter att producera små
mängder av pro-inflammatoriska kemikalier vilket leder till en
ihållande inflammation som får kroppen att åldras i förtid. Det
bildas även extra mycket fria radikaler som accelererar åldrandet
och hjälper till att bevara ett inflammerat tillstånd.

I boken ”Natural Organic Skin and Hair Care” skriver författaren och
grundaren till Aubrey Organics “Jag är inte allergisk mot syntetiska
kemikalier för att jag är ohälsosam. Jag är allergisk mot syntetiska
kemikalier för att jag är hälsosam.” Din kropp är naturlig och gör ett
bra jobb genom att försöka göra sig av med onaturliga kemikalier.
Själv började jag använda endast naturliga hudvårdsprodukter runt
2007 och sedan har jag successivt även uteslutit kost med mycket
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En av orsakerna till kronisk inflammation kan vara att huden utsätts
för irriterande eller onaturliga ämnen. Du kan alltså ha en tyst
inflammation i kroppen utan att tidigare ha haft en akut. UV-ljus,
föroreningar, kemisk peeling, starka tensider (SLS) och rök är några
saker som kan trigga igång en inflammation. Även stress gör
kroppen mer mottaglig och känslig. Som jag skrev tidigare så känns
inte syntetiska ämnen och kemikalier igen av vårt immunsystem.
Kroppen sätter då igång en försvarsprocess vilket innebär en stor
påfrestning.

naturkosmetiken menar på att 60 % av det vi smörjer på huden når
blodet. Inom skolmedicinen håller man inte med om att mängden
är så stor, men samtidigt ökar produktionen av medicin i kräm- eller
gelform som ska absorberas via huden. Exempel är smärtlindrande
krämer, antiinflammatoriska läkemedel, p-plåster, nikotinplåster,
antibiotika i krämform etc. Motsägelsefullt?
Enligt en undersökning utförd av den amerikanska
miljöorganisationen Environmental Working Group (EWG) använder
tonåringar i snitt 17 olika produkter och utsätter sig för 174 olika
kemiska ämnen varje dag. Vuxna kvinnor använder 12 produkter
och exponeras för 168 kemikalier per dag.

Den tysta inflammationen utarmar till slut kroppens immunförsvar
och bryter ner kollagen- och elastinfibrer, med rynkor och förlorad
elasticitet som följd. Den skadar även hudens barriärfunktion vilket
leder till att fler skadliga ämnen tränger djupare ner i huden.

I undersökningen testade man även förekomsten av 25 ämnen ur
fyra grupper hos unga tjejer: ftalater, triclosan, parabener och
mysk. Varje tjej hade 10-15 utav dessa ämnen i sig och nio av
ämnena återfanns i samtliga deltagare. Gemensamt för dessa
ämnen är att de är bevisat eller starkt misstänkta att vara
hormonstörande. För unga tjejer är det mycket oroväckande då det
kan förstöra den känsliga hormonprocess som pågår i tonåren.
Hormonerna är ju kroppens budbärare och vad händer med
kroppen när fel bud skickas till fel organ? Starkt oroande är även
hur förmågan att skaffa barn påverkas.

Många inflammationer kan förhindras genom att undvika
kemikalier i så stor utsträckning som möjligt, lära sig hantera stress
samt äta och applicera krämer med naturligt antiinflammatoriska
egenskaper samt antioxidanter.

OSEXIG FAKTA
Trots att den gröna trenden ständigt ökar så är fortfarande den
största majoriteten av kosmetiska produkter på marknaden direkt
skadliga för oss. Även märken som marknadsför sig som ”naturliga”
kan innehålla skadliga kemikalier. 10 500 unika kemikalier används i
hudvårdsprodukter idag. Flera av dessa är kända för att vara
cancerogena, skada reproduktionsförmågan eller störa det
endokrina systemet (kroppens system för hormonutsöndring).

Varför används, tillverkas och säljs då alla dessa kemikalier? Svaret
är pengar och lättillgänglighet. Det handlar om att
kosmetikatillverkarna vill ha så höga marginaler som möjligt.
Naturliga råvaror är dyra och kan ibland vara svåra att få tag på. De
är beroende av väderförhållanden och det kan kännas otillförlitligt
för ett starkt vinstdrivande företag. Syntetiska ämnen är billiga och
deras tillgång påverkas inte av ett år med sämre skördar.

Olika källor har olika uppfattning om hur många procent av det vi
smörjer på huden som hamnar i blodomloppet. Många inom
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Det handlar även om att formulera så attraktiva produkter som
möjligt. Konsumenter vill generellt ha en kräm som snabbt
”försvinner” in i huden, en deodorant som ”skyddar” hela dagen,
krämer som ”motverkar” hårväxt, parfymer som ”förför”, samt
andra produkter som sägs försköna, förlänga, förminska och
förstora.
Frågan vi bör ställa oss är vad dessa produkter gör med vår hälsa. Vi
behöver genom ökad kunskap och eftertanke ändra vår uppfattning
på vad som är attraktivt och sexigt. Hur sexig kommer du känna dig
när du sprayar på dig din ”förföriska” parfym när den i själva verkat
kan ge dig cancer och hormonrubbningar och göra dig fet och
steril?! Hur attraktiv är din Armani-doftande man, med
dysfunktionella spermier, som sprider ett moln omkring sig som kan
orsaka celldöd?!
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KEMIKALIER ATT UNDVIKA
Jag har sammanställt en lista med skadliga råvaror som är mycket
vanliga i de produkter som idag finns på marknaden.
Förhoppningsvis kan den här informationen hjälpa dig på vägen till
ett hälsosammare liv och väcka lite tankar kring vad skönhet
verkligen handlar om, eller inte handlar om.

immunförsvaret går till attack med en allergisk reaktion som följd.
Många som jobbar med naglar drabbas av svåra eksem och astma.
Det finns många naturliga alternativ men dessa har nackdelen att
de kan bilda en film på huden(!!). Det vill ju inte konsumenten ha.
Akrylater känns inte alls utan går rakt in i huden.

AHA-, BHA-syror
(INCI: Glycolic Acid, Salicylic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Malic Acid,
Mandelic Acid)
Behandlingar med syror utlovar många resultat; en ungdomligare
hud, lyster, jämnare hudton, motverkar åldrande mm. Det är en
populär behandlingsmetod bland många konventionella terapeuter
eftersom de ger synliga resultat med en gång. Tyvärr kan dessa
behandlingar orsaka stora skador på huden så som brustna
blodkärl, pigmentfläckar, acne, förtunnand hud och kroniska
inflammationer.

Aluminium
(INCI: Aluminium Chloride/
Chlorohydrate/Chlorohydrex/Sesquichlorohydrate/Zirconium
Trichlorohydrex GLY)
För att en deodorant ska få kallas antiperspirant måste den i
genomsnitt reducera en normal persons svettning med minst 20 %.
Alltså behöver en antiperspirant jobba hårt för att hålla oss torra.
Det mest effektiva är att blanda i aluminiumsalter som förhindrar
svettning. Aluminium är känt som ett neurogift och det har länge
spekulerats i om aluminium kan orsaka Alzheimers sjukdom och
bröstcancer. Bevisat är iallafall att aluminiumföreningar tränger in
genom huden och att det ansamlas i bröstvävnaden. Just där de
ansamlas är även där de flesta bröstcancertumörer upptäcks. Vissa
aluminiumföreningar kan bilda halogenerade organiska
föreningar*.

Syrorna är endast verksamma som peeling när de används i en hög
koncentration som resulterar i ett väldigt lågt pH-värde. Vissa syror
som t ex mjölksyra (lactic acid) och citronsyra (citric acid) används i
nästan alla kosmetiska produkter för att sänka pH-värdet till ett för
huden anpassat pH-värde. I dessa koncentrationer är syrorna inte
skadliga.

*Halogenerade organiska föreningar är starkt allergiframkallande
och reaktiva. När de tränger in i vävnader kan de sönderdelas,
ansamlas och orsaka skador.

Akrylater
(INCI: Acrylates-)
Används som konsistensgivare i schampo och krämer och finns i
geléet som man använder när man sätter på lösnaglar. Akrylater är
kända för att vara cancerframkallande, mutagena och
reproduktionstoxiska. Akrylat som kommer in i kroppen binder till
sig proteinerna i blodet eller på huden, vilket leder till att

Aromatiska aminer
(INCI: 4-amino-2-hydroxitoluen, P-aminofenol, 2,5-diaminotoluen,
2-notro-1,4-fenylendiamin, P-phenylenediamine m. fl.)
Aromatiska aminer kan du hitta i hårfärger och toningar. De är
starkt allergiframkallande och kan göra så att man blir allergisk mot
8

en massa andra ämnen vilket man sen får dras med hela livet. De är
även cancerframkallande och kan skada våra kromosomer.

kvinnor. Gravida är särskilt känsliga eftersom bly lätt når fostrets
hjärna och stör den normala utvecklingen.

Azofärger
(INCI: CI-(efterföljs av fem siffror))
Färgpigment som har intensiva färger och framställs syntetiskt
kallas azofärger. Det finns undersökningar som visar att de tränger
igenom huden och skadar levern. Vissa är även cancerframkallande.
De kan orsaka allergiska reaktioner hos människor som är
överkänsliga. Naturliga färgämnen har också ett CI-nummer men
det gäller att se upp med de intensiva färgerna. Det finns en bra
förteckning över bra och dåliga färgämnen i Rita Stiens bok
”SKÖNHET - till vilket pris?”

Campaign for Safe Cosmetics, testade 33 läppstick av vanliga
märken som L’Oreal och Dior och fann att 60 % innehöll
alarmerande höga nivåer av bly.
DEA
(INCI: DEA, Diethanolamine, –DEA)
En studie, som utfördes av forskare vid University of North Carolina,
visade att musfoster hade en långsammare celltillväxt och en högre
celldöd i den del av hjärnan där minnet sitter när musmamman blev
exponerad för DEA. Med andra ord föddes de mindre och
osmartare. Varför? DEA har liknande struktur som kolin, ett ämne
som behövs för normal utveckling av hjärnan. Dessutom kan den
bilda cancerframkallande nitrosaminer* om den blandas med fel
ämnen.

BHA & BHT
(INCI: Alla namn som innehåller BHA och BHT)
Dessa ämnen används som antioxidanter för att förhindra härskning
av oljor. I djurförsök har det orsakat skador på lever, hjärna och
sköldkörtel. De ansamlas i mänsklig vävnad och vid graviditet når de
fram till fostret. De har även visat sig kunna ge upphov till
magcancer samt påverkar reproduktionssystemet och hormonerna.
De är även allergiframkallande och påverkar immunsystemet.

*Nitrosaminer är välkända cancerframkallare som finns i
cigarettrök och bildas vid grillning när fettet droppar på kolen. I
kosmetika kan nitrosaminer bildas när vissa råvaror blandas.
Råvaror kan även vara förorenade av nitrosaminer.
EDTA
(INCI: EDTA, -EDTA)
En komplexbildare som är starkt miljöbelastande. Man använder
dessa i kosmetika för att de binder till sig vissa metaller. I
reningsverken fastnar inte EDTA i aktivt kolfilter och kan därför
hamna i vårt dricksvatten. Vad som händer med ämnet i kroppen är
oklart, som mycket annat. Kanske binder det till sig viktiga metaller i
vår kropp? EDTA utvinns ur välkända cancerframkallande ämnen
som formaldehyd och natriumcyanid. Det är även en
penetrationsökare (öppnar upp huden och gör att andra skadliga

BLY
(Finns inte med i innehållsdeklarationen eftersom det är en
kontaminering)
Många produkter som läppstift, solskydd, foundations, nagellack
och tandkräm för vitare tänder kan vara kontaminerade med bly.
Bly är ett bevisat neurogift som ansamlas i kroppen och kan leda till
inlärningssvårigheter och beteendestörningar hos barn. Det är även
kopplat till missfall och minskad fertilitet hos både män och
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ämnen tränger djupare ned i huden) och har i djurförsök orsakat
leverförändringar, hormonförändringar och fosterskador.

Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, Quaternium 15, DMDM
Hydantoin, Methenamine, Hydroxymethyl Glycinate,
Benzylhemiformal, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)
Används i ren form som konserveringsmedel och
desinfektionsmedel. Det finns även andra konserveringsmedel som
kan avge formaldehyd. Används flitigt i nagellack och nagelstärkare.
Formaldehyd gör även håret stelare och används därför i ”hair
straightners”. För några år sedan blev det mycket populärt med
Brazilian Blowouts, till dess att det framkom att de innehöll stora
mängder formaldehyd. Trenden klingade av något men
behandlingen är fortfarande vanlig. Kemikalien är känd som starkt
allergi- och cancerframkallande, neurotoxisk och kan orsaka
störningar i utvecklingen hos barn. År 2007 tillverkades 3 000 000
ton fromaldehyd inom EU medan världsproduktionen var
21 000 000 ton.

Etoxilerade råvaror
(INCI: Råvaror som innehåller -eth (Sodium Laureth Sulfate,
Ceteareth, Oleth, Myreth, Polyethylene Glycol mm.))
Råvaror som innehåller –eth kan vara kontaminerade med 1,4Dioxan. Detta är ett ämne som bildas vid etoxilering, det vill säga en
billig genväg för att göra starka kemikaler mildare. Vid processen
används den cancerframkallande kemikalien etylenoxid, som bildar
1,4-Dioxan som en biprodukt. 1,4-Dioxan är starkt
cancerframkallande och kan orsaka fosterskador. I ett djurförsök
utsattes djuren för väldigt låga koncentrationer 1,4-Dioxan under
sin livstid (lägre koncentration än den som finns i
hudvårdsprodukter) och utvecklade cancer. Denna biprodukt finns
inte med på innehållslistan och du kan hitta den i allt från
babyprodukter till ekologisk hudvård. Används ofta i konventionella
rengöringsprodukter för känslig hud. Varmt vatten gör att huden
absorberar mer, så där ska du vara extra aktsam.

Formaldehyd får användas i kosmetika med 0,05 % utan att det
behöver deklareras. Den får totalt användas med 0,2 % i kosmetiska
leave-on produkter.

Fenoxyetanol
(INCI: Phenoxyethanol)
Ett vanligt syntetiskt konserveringsmedel inom den “naturliga”
hudvården. Konserveringen blev mycket populär efter att
parabenerna började få sitt dåliga rykte. Fenoxyetanol är
hudirriterande och kan orsaka kontakallergier. Det finns även
studier som visar att den är neurotoxisk och kan orsaka foster- och
DNA-skador.

Fragrance
(INCI: Fragrance, Perfume)
Under namnet Fragrance gömmer sig en stor mängd tunga
kemikalier. Många av beståndsdelarna står inte med i
innehållsdeklarationen. I en stor undersökning av parfymer som
utfördes av the Campaign for Safe Cosmetics och Environmental
Working Group hittades 38 hemliga kemikalier i 17 märkesparfymer
(Armani, Chanel, Calvin Clein mm.). I genomsnitt innehöll varje
parfym 14 hemliga kemikalier som kopplats till hormonstörningar,
cancer och allergier, och som inte blivit säkerhetstestade för att
ingå i kosmetiska produkter. Till exempel så innehåll Giorgio Armani
Acqua Di Gio 19 olika allergiframkallande kemikalier. Det är bevisat

Formaldehyd
(INCI: Formaldehyde, Metanal, Methyl Aldehyde, Oxometan,
Oximetylen, Formalin, Paraformaldehyd, Dihydroxyacetone
10

att flera av kemikalierna i parfym lagras i våra kroppar och vad de
mer gör där är oklart. Några av kemikalierna i parfymer kan även
reagera med ozonet i inomhusluften och bilda andra skadliga
ämnen som t.ex. formaldehyd.

alkohol, som är huvudkomponenten i en parfym, samt för att
förlänga doften. I nagellack förhindrar ftalater lacket från att torka
ut. De kan även användas i krämer för att få dem att tränga in
bättre och för att huden ska kännas mjuk och skön. Ftalater kan
även finnas i hårspray. Ftalaterna läcker lätt ut ur de produkter de
ingår i och tas upp av kroppen. Det finns många dokumenterade
skadliga effekter av ftalater:

Hormonstörande ämnen (Benzophenone-1, Benzophenone-2,
Benzophenone-3, Butylated hydroxytoluene (BHT), Benzyl
Salicylate, Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Syntetisk
mysk: Galaxolide, Tonalide och Musk Ketone)
Kemiska solskydd, som är kopplat till hormonella störningar och
celldöd, är en grupp av ämnen som sällan står med på
ingredienslistan. Av de 17 testade parfymerna innehöll de i
genomsnitt fyra hormonstörande kemikalier var. Halle by Halle
Berry, Quicksilver and Jennifer Lopez innehöll sju olika
hormonstörande ämnen. Ett hormonstörande ämne kan störa
produktion, utsläpp, transport, metabolism och bindning av
hormoner till sina mål i kroppen. Vissa kan förhindra verkan av
naturligt förekommande hormoner och de kan även härma och
stimulera östrogen och skicka signaler vid fel tidpunkt och till fel
vävnader. Exponering för hormonstörande kemikalier är även
kopplat till cancer, infertilitet, fosterskador, sköldkörtelproblem och
fetma. De kan även störa hjärnans utveckling hos foster, spädbarn
och även äldre barn. Studier visar att flickor hamnar i puberteten
ett till två år tidigare idag än för 40 år sedan mycket på grund av
exponering av östrogenstörande kemikalier i omgivningen.
Kemikalier som stör manliga könshormoner kan orsaka infertilitet
och ge missbildningar på könsorganen.








Skadar reproduktionsförmågan hos kvinnor och män.
Orsakar DNA-skador på spermier.
Hormonstörande.
Cancerframkallande.
Kan orsaka fosterskador.
Ökar risken för motoriska och mentala utvecklingsskador hos
barn.
 Kan orsaka beteendesvårigheter som känslomässig obalans,
oro, ADHD och tillbakadragenhet.
 Kan ge flickor för tidig pubertet.
 Pojkar kan få missbildade könsorgan och mindre mängd
spermier.
I ett test som Naturskyddsföreningen gjort där de testat 34
kosmetikaprodukter, innehöll 27 av dem ftalater. Diethyl phtalate,
som ofta ingår som en dold ingrediens i parfymer, återfinns i blodet
hos 97% av alla amerikaner.
Etylene oxid (Ethylene Oxid, Epoxyethane, Dimethylene Oxide,
Oxacyclopropane)
Är bevisat cancerframkallande hos människor och djur.

Ftalater (ftalater finns inte med i innehållsdeklarationen)
Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som
främst används som mjukgörare i plaster. I hudvårdsprodukter kan
ftalater ingå i parfymer eftersom de används för denaturering av

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
(INCI: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride)
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Används i schampo och balsam som förtjockare och hårvårdande
ämne. Framställs genom en process som är jämförbar med
etoxilering. Se PEG/PPG.

Parabener är konserveringsmedel som fått ett väldigt dåligt rykte
sedan man funnit dessa i bröstcancertumörer. 2004 gjordes en
studie som visade att parabener kunde hittas i bröstcancertumörer
hos nitton av tjugo kvinnor med bröstcancer. I kroppen härmar
parabenerna våra egna hormoner och stör hormonsystemet. Detta
kan ge allvarliga följder. Läs mer om hormonstörande ämnen under
”Fragrance”. Bland kosmetikakemister finns det ett stort stöd för
användandet av parabener framförallt för att de tåls av de flesta
och de stör inte viskositeten hos formuleringen som många
”snällare” konserveringsmedel kan göra.

Mineralolja
(INCI: Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cera Microcystallina,
Microcrystalline Wax, Mineral Oil, Petroleum Jelly, Vaseline,
Ozokerite, Ceresin)
En billig olja som används inom den konventionella
kosmetikaindustrin. Härstammar från råolja vilket man även
tillverkar bensin från. Mineraloljan innehåller ingen näring och
täpper till huden så att hudens funktioner försämras. Kan även göra
så att hudens förmåga att ta upp fettlösliga vitaminer försämras.
Det finns även studier som visar att mineralolja kan ge
ledgångsreumatism. Anledningen tros vara att mineraloljorna
stimulerar immunsystemet och därigenom sätter igång
inflammatoriska processer i kroppen som kan drabba lederna.

PEG och PPG
(INCI: Alla namn som innehåller PEG eller PPG)
Det finns över 500 olika varianter som används inom kosmetika. De
används som emulgering, mjukgörare och som rengörande ämne.
De är mycket vanliga och finns i nästan varenda konventionell
produkt. En del finns till och med i produkter som är märkta med
Bra Miljöval! PEG står för polyetylenglykol och framställs av
etylenoxid som är giftig och cancerframkallande. Vid
framställningen kan det bildas formaldehyd och peroxider*. De är
även ofta kontaminerade med 1,4-Dioxan. Det kan även finnas spår
kvar av etylenoxid i den färdiga råvaran. PEG-föreningar kan lagras i
vävnader och är svårnedbrytbara. Långsiktligt är det ingen som
riktigt vet vad de kan ställa till med i kroppen och i naturen. PPG
framställs och används på liknande sätt men PPG framställs av
propylene istället för etylen.

Oxybenzone
(INCI: Oxybenzone, Benzophenone-3)
Använd i solskyddsprodukter som UV-absorberare men även för att
andra ingredienser inte ska missfärgas av UV-ljus. Kan även finnas i
andra kosmetiska produkter som body lotions, nagellack och
läppstift. Oxybenzoate har visat sig vara fototoxisk, öka mängden
fria radikaler i kroppen, attackera DNA-celler, orsaka eksem och
alleriger samt vara östrogent vilket kan leda till bland annat
bröstcancer.

*Peroxider är en grupp kemiska ämnen som irriterar
andningsvägar, ögon och hud. De kan ge upphov till allergiska
eksem och astma. Djurförsök har visat att de kan orsaka cancer och
vara mutagena.

Parabener
(INCI: Alla namn som innehåller –paraben; Metyl-, Ethy-, Propyl-,
Butyl-, Isobutyl- och Isopropylparaben)
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Polyacrylamide
(INCI: Polyacrylamide, Polyacrylic Acid, 2-prorenamide, Acrylamide,
Ethylenecarboxamide, Propenamide)
Används som förtjockare och filmformare och finns i body lotions,
krämer, rengöringsprodukter, smink, nagellack, hårprodukter mm.
Tillverkas av acrylamide som är starkt cancerframkallande,
neurotoxiskt, fosterskadande, allergiframkallande, hormonstörande
och allmänt giftigt för samtliga organ. Polyacrylamide kan vara
kontaminerade med eller sönderfalla till acrylamide.

Sulfater löser upp fett och ger en rengöringsprodukt dess ”härliga”
lödder. Problemet är att de även löser upp hudens naturliga fett
och är starkt irriterande och allergiframkallande. Sodium Lauryl
Sulfate (SLS) är en av de vanligaste sulfaterna och används för att
den är billig och ger ett bra skum. För att ”mildra”(!) sulfaternas
irriterande verkan blandas den ofta med andra tensider, silikoner,
PEGs mm. Det luriga nu är att den känns mild och håret får en fin
glans, men i själva verket torkar produkten ut din hud och ditt hår
inifrån. Naturkosmetiska schampon kan göra att håret känns ”risigt”
just för att de inte innehåller silikoner men de är betydligt bättre för
ditt hår, din hud och din hälsa. Det finns bättre och sämre varianter
av naturligare schampon och du får prova dig fram. Jag har haft
eksem i hårbotten under många år och besökt ett flertal läkare.
Varenda gång kom jag därifrån med ett nytt recept på
kortisonkräm. För några år sedan kom jag själv underfund med att
det är sulfater jag inte tål. Och mycket riktigt, så fort jag slutade
använda sulfater så försvann eksemen.

Polysorbate
(INCI: Polysorbate 20 (även med andra siffror))
Används som emulgeringsmedel. Används ofta för att lösa eteriska
oljor i vattenbaserade produkter.
Se PEG och PPG.
Propylene Glycol
(INCI: Propylene Glycol)
Detta är en populär mjukgörare och har även en viss konserverande
effekt. Det är också en penetrationsökare och kan öka absorptionen
av andra kemikalier. De kortsiktliga biverkningarna vid daglig
användning kan vara allergiska reaktioner, försämring av acne och
eksem. Studier har även visat att användandet av propylene glycol i
kosmetika kan orsaka cancer. Djurförsök har visat att stor
konsumtion gett fosterskador samt ett minskat antal spermier hos
hanar.

Inom naturkosmetiken har det börjat användas Sodium Coco
Sulfate, eller försåpad kokosnöt som den också fint kan heta. Det är
en nära vän till SLS och tyvärr inte så mild som den kan låta.
TEA
(INCI: Triethanolamine)
Kan bilda nitrosaminer. (Se DEA)
Triclosan
(INCI: Triclosan)
Triclosan har en antibakteriell effekt och används i tvålar, krämer,
deodoranter och tandkrämer. Flera studier har visat att triclosan
stör sköldkörtelhormonet hos grodor och råttor. Andra studier visar
att triclosan kan påverka könshormoner hos laboratoriedjur.

SLS och SLES
(INCI: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate)
Se “Etoxilerade råvaror” och ”Sulfater”.
Sulfater
(INCI: Alla namn som innehåller ordet Sulfate)
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Enligt Bröstcancerfonden påverkar Triclosan hormoner som styr
metabolismen och kan störa bröstutvecklingen. Den är även allmänt
organtoxisk och kan framkalla resistens hos bakterier. Triclosan
läcker ut från reningsverk och är giftigt för vattenlevande
organismer.

risken att reagera allergiskt minimeras samtidigt som de ger
positiva synergieffekter. När man tillverkar råvaror för den
konventionella kosmetikaindustrin, och även när man tar fram
läkemedel, så identifierar man växtens aktiva beståndsdel och
tillverkar denna syntetiskt. Här skiljer sig synsättet åt mellan oss
helhetstänkare och dem inom skolmedicinen. Inom skolmedicinen
anser man att det är exakt samma beståndsdel, kemiska
uppbyggnad, som den aktiva substansen i växten. Och eftersom den
är exakt samma så har den samma effekt i kroppen som den
naturliga varianten. Jag kan förstå resonemanget, men anser att en
växt är så komplex och att den får andra egenskaper i sin helhet.
Alla beståndsdelar i växten verkar i synergi med varandra vilket
förstärker de goda effekterna. Det finns även ämnen i växten som
motverkar allergiska reaktioner. Se på läkemedel och alla dess
biverkningar. Linalool är en allergen som många reagerar allergiskt
emot, speciellt i dess isolerade syntetiska variant (därför måste den
deklareras i innehållsförteckningen även om den ingår som en
beståndsdel i en eterisk olja). Men däremot är det mer sällsynt med
allergiska reaktioner när den ingår naturligt i en eterisk olja.

FÖRDELARNA MED NATURLIGA RÅVAROR
Naturliga råvaror känner kroppen igen. De har följt oss genom
evolutionen. Människor har använt naturens råvaror som medicin
och skönhetsmedel så länge vi existerat. De är väl beprövade och
många växter har används inom den traditionella kinesiska
medicinen och den ayurvediska medicinen i tusentals år.
Inom naturkosmetiken används vegetabiliska oljor som bas, istället
för mineraloljor som man gör inom den konventionella. Fördelen
med de vegetabiliska oljorna är att de innehåller vitaminer och
essentiella fettsyror som gör huden gott. De hjälper till att skydda
och återfukta på djupet och bidrar till att förbättra hudens
kondition. Mineraloljor däremot lägger sig på ytan och kan
försämra hudens egna naturliga funktioner. De innehåller inte
heller någon näring. Vissa produkter, både naturliga och
konventionella, innehåller även extrakt av olika växter som ger
koncentrerad näring och har olika positiva egenskaper för huden.
Hur mycket näring de innehåller beror såklart på framställningen
och mängden i produkten.

OBS! NATURLIGT BEHÖVER INTE BETYDA SÄKERT
Växter är otroligt potenta och bara för att en produkt är naturlig
betyder det inte att den är säker. Du kan vara allergisk mot en växt
och därmed reagera på en hudvårdsprodukt som innehåller den
växten.

I mina produkter (Di Tchón) har jag valt att använda mig av
koldioxidextraherade växtextrakt. Koldioxidextraktion är en
skonsam metod att få fram väldigt koncentrerade växtextrakt utan
att tillsätta värme. Man använder sig av hela växten vilket gör att

Som med allt annat gäller måttlighet. Även de mest livsnödvändiga
näringsämnena blir giftiga om de överdoseras.
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Eteriska oljor är extremt koncentrerade och många kan vara
hudirriterande i stora mängder. Det har debatterats om huruvida
eteriska oljor är säkra eller inte. Det man syftar på är framförallt
ämnet metyleugenol (Methyl Eugenol) som i stora mängder kan
vara cancerframkallande. Exempel på eteriska oljor som innehåller
stora mängder metyleugenol är bayolja, lagerbladsolja, pepparoljor
och basilika. Dessa är inte så vanliga inom kosmetiken men däremot
innehåller även rosolja en betydande mängd metyleugenol.

Skönhet handlar om hälsa, balans och hög energi. Vi borde i och
med det använda naturliga produkter som förhöjer dessa element.

KONTAKT
E-mail: veronica@ditchon.se
Tel: 073 645 23 70

DELA

SAMMANFATTNING

Dela gärna den här e-boken med vänner, familj och kollegor. Jag ber
dig att hänvisa till Di Tchóns hemsida och ladda ner den därifrån:
www.ditchon.se
Har du en blogg, länka gärna.

En stor del av det du smörjer på kroppen hamnar i blodet, så hälsa
och skönhet handlar därför inte bara om vad du äter utan även om
de kosmetiska produkter du använder. Majoriteten av produkter på
marknaden innehåller råvaror som kan skada dig. Det finns många
lögner och en stor motsägelsefullhet i kosmetikabranschen och
ansvaret ligger hos dig som konsument att skaffa dig kunskap för att
kunna göra medvetna val. Kemiska ämnen känns inte igen av våra
kroppar och kan orsaka sjukdom och för tidigt åldrande genom att
sätta igång inflammationsprocesser.

Tack till
Maria Campbell för feedback och korrekturläsning.

De största ”bovarna” att undvika är:
 Hårfärger
 Hårspray
 Kemiska solskydd
 Nagellack
 Parabener
 Parfymer/ parfymerade produkter
 Råvaror som innehåller –eth (finns främst i
rengöringsprodukter)
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