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SPTs holdning til deklarationstests/Kemiluppen
Hvad er en deklarationstest
Kosmetik er en produktgruppe, hvor det er lovpligtigt at have oplysninger om indholdet på emballagen.
Forbrugerrådet Tænk Kemi offentliggør med mellemrum såkaldte ’deklarationstest’ af kosmetiske produkter,
hvor de anbefaler at forbrugerne ikke bruger produkter med bestemte indholdsstoffer, som de mener kan
føre til allergi og hormonforstyrrelser. Disse ’tests’ kan findes også i appen ”Kemiluppen”. Vurderingen er
imidlertid ikke en test af produkterne, men baserer sig udelukkende på læsning af indholdsdeklarationerne.

Deklarationstests siger intet om forbrugerrisiko
Gennemgang af indholdsdeklarationen af produkter giver indtrykket af, at man på den måde kan vurdere om
produkterne er sikre eller ej. Det er imidlertid ikke rigtigt. Risikoen ved et produkt kan udelukkende vurderes
ved både at tage højde for de indholdsstoffer, der indgå, i hvor stor koncentration de indgår og hvordan
produktet skal bruges. Metoden med udelukkende at se på indholdsdeklarationerne kan derfor ikke
anvendes til at vurdere et produkts risiko, men giver indtryk heraf. Det gør forbrugerne unødigt bekymrede,
fordi de forledes til at tro, at produkterne ikke er sikre.
Nogle ingredienser vil være skadelige i store mængder, men kan godt bruges sikkert i mindre
koncentrationer. Tilsvarende er almindeligt køkkensalt tilladt, på trods af, at det i store mængder er
sundhedsskadeligt.

Kosmetik og personlig plejeprodukter skal være sikre
Forbrugernes sikkerhed er prioritet nummer et når nye kosmetiske og personlig plejeprodukter udvikles og
Kosmetikforordningen stiller krav om at kosmetikprodukter skal være sikre at anvende for forbrugerne. Det
betyder bl.a. at der er fastsat grænseværdier for en lang række ingredienser og at alle produkter skal
sikkerhedsvurderes, inden de markedsføres.
Ved en sikkerhedsvurdering tager man både højde for ingrediensernes iboende egenskaber, for
koncentrationerne af de enkelte stoffer samt for den mængde af produktet, som forbrugeren udsættes for i
det daglige.
Ved en sikkerhedsvurdering er man særligt opmærksom på hvor og hvordan produktet vil blive anvendt (øjne,
mund, krop etc. samt om produktet bliver på huden eller vaskes af igen) og hvilken befolkningsgruppe
produktet henvender sig til (fx om produktet skal bruges af børn).
Loven stiller krav om, at en sikkerhedsvurdering skal foretages af en faglig kompetent person (fx en læge,
toksikolog eller farmaceut) og kan inspiceres af Miljøstyrelsen.

Ingredienslisten er kun nyttig for dem der har et særligt behov
Ingredienslisten fortæller, hvilke ingredienser der er i produktet. Det er nyttigt, hvis en forbruger ikke kan
tåle og derfor skal undgå en bestemt ingrediens.
Men det er ikke nødvendigt at være bekymret for om et produkt er sikkert. En forbruger uden særlige behov
behøver derfor ikke at læse ingredienslisten inden de køber et produkt, eller tro at et produkt ikke er sikkert
fordi Forbrugerrådet Tænk Kemi ikke anbefaler det på grund af en særlig ingrediens.

Brancheforeningen SPT · Børsen · DK-1217 København K · CVR 20965428
+45 4520 2010 · spt@spt.dk · www.spt.dk

