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Hud er in

Pæn hud betyder noget

Photoshop gør det ikke alene

Ingredienser betyder noget

Sikre produkter betyder noget

I en tid hvor udseende, sociale medier, billeder, videoer, visuel 

identitet og almen velvære spiller en stor rolle, er det vigtigt for os alle 

at undgå hudreaktioner så som rødmen, kløen og hævelser, når vi bruger 

kosmetiske produkter. 

 

Derfor er det en god ide at vælge produkter, der bærer 

AllergyCertified-logoet.
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Når du vælger produkter med AllergyCertified-logoet, kan du være sikker 

på, at vores toksikolog har lavet en risikovurdering af hver eneste ingrediens. 

Vi gennemgår ingredienserne ved hjælp af CAS-numre, INCI-navne og kon-

centrationer. Derudover foretager vi stikprøvekontrol af de færdige produkter. 

Vi er medlemmer af European Society of Contact Dermatitis, hvilket 

betyder, vi har adgang til den seneste forskning indenfor hudallergi, 

parfume, konserveringsmidler og andre problematiske stoffer. 

 Alpha isomethylionone
 Amyl cinnamal
 Amylcinnamyl alcohol 
 Anisyl alcohol
 Benzyl alcohol
 Benzyl benzoate
 Benzyl cinnamate
 Benzyl salicylate
 Butylphenyl methylpropional
 Cinnamal
 Cinnamyl alcohol
 Citral
 Citronellol
 Coumarin 
 Limonene
 Eugenol
 Evernia Furfuraceae
 Evernia prunastri
 Farnesol
 Geraniol

 Hydroxycitronellal
 Isoeugenol
 Hexyl cinnamal
 Linalool
 Methyl 2-octynoate
 Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
 carboxal dehyde
 Benzylhemiformal
 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
 Diazolidinyl urea
 DMDM hydantoin
 Imidazolidinyl urea
 Methenamine
 Paraformaldehyd
 Sodium hydroxymethylglycinate
 Quaternium-15
 Methylisothiazolinone (MI)
 Methylchloroisothiazolinone (MCI)
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Brug listen til at tjekke 
dine produkter hjemme på hylden 
Du vil aldrig finde følgende ingredienser i certificerede produkter:
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Flere og flere børn får hudallergi. Det er ikke fair over for de unge mennesker. 

De beder ikke om produkter med allergene ingredienser som parfume, vanille 

eller lavendel blot for at nævne et par stykker. 

Du kan finde en liste med hudvenlige produkter til børn på vores hjemmeside 

– vi opdaterer den løbende, så det er nemmere for dig at finde de forskellige 

certificerede produkter til de mindste familiemedlemmer. 

Vores hud er vores største organ. Pas på huden fra dag ét og forebyg allergi. 

Det gør vi. 
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AllergyCertified er grundlagt i Danmark. Målet er at 

certificere produkter over hele verden, så det bliver 

nemmere for dig at købe hudvenligt, uanset om du bor i 

Sydney, København, Tokyo, New York, London, Paris, Cape 

Town, Havanna eller Helsinki.

AllergyCertified – one world, one label.  
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Vi har et advisory board bestående af minimum tre medlemmer. 

De er alle specialiserede i specifikke ingredienser og allergi. 

For nuværende er medlemmerne:

Heidi Søsted, chef i Serviceforbundet og PhD i kontaktallergi overfor 

ingredienser i hårfarve. 

An Goossens, professor med ekspertise i allergologi, hun underviser 

på universitetet i Leuven, Belgien.  

Donald Belsito, professor i dermatologi ved Columbia University 

Medical Center i New York, USA.

FOTO 7619 af An Goossens fra AllergyAward – lille tekst i et hjørne af bileldet 

hvor der står ‘An Goossens speaks at the first AllergyAward in April, 2015’

An Goossens taler ved den første AllergyAward i April, 2015.
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Vi afholder AllergyAward én gang om året. Det er et mix mellem hardcore 

videnskab og festlige taler om forskellige perspektiver på hudallergi. 

Hvert år inviterer vi nogle af verdens bedste videnskabsfolk til at tale 

om deres seneste forskning. Derudover har vi bedt en gruppe dommere 

udvælge årets bedste hudvenlige produkter. 

Hvorfor AllergyAward? Vi synes, de folk, der bruger alle deres arbejdsdage 

på at fremstille hudvenlige produkter, fortjener et skulderklap. Det får de 

blandt andet via AllergyAward. Derudover vil vi gerne sætte et positivt og 

farverigt fokus på de hudvenlige produkter. Endelig vil vi sprede viden fra 

forskerne til produktudviklerne, marketingsfolkene, direktørerne, bloggerne, 

journalisterne, politikerne og befolkningen som sådan. Marketingchef Mette Bohnstedt, DermaPharm, 

modtager diplom ved AllergyAward 2015.
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Gitte Miller, ERP-Konsulent

”Jeg er en af de der rigtig irriterende kunder for ekspedienterne 

på apotekerne, hos Matas og hvor jeg ellers køber mine kosmetiske 

produkter. For jeg spørger. Om alt. Er der parfume i den her? 

Er der æteriske olier i? Kan man bruge den til sensitiv hud? 

Jeg har ingen allergier, og det vil jeg meget gerne undgå at få. 

Derfor er jeg glad for AllergyCertified. Det gør det nemmere for mig. 

Og for ekspedienterne”.

Maiken Ellehauge, Projektkoordinator 

“Jeg er mor til 4. Jeg prøver at give mine børn den bedste start på 

livet, både hvad angår skole, mad, tid og også når det kommer til 

sæber, shampooer, cremer og lignende. Jeg er så glad for at se 

AllergyCertified-logoet på produkter – både på de mere traditionelle 

produkter, og også på neglelak og forhåbentlig snart make-up. 

 

Jeg begyndte selv at bruge make-up, da jeg var teenager. Mine to døtre 

vil formodentlig gøre det samme. Jeg har fået allergi overfor make-up, 

så nu håber jeg bare, mine døtre får muligheden for at vælge gode og 

ordentlige produkter uden parfume, formaldehyd og lignende ingredienser”. 
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www.allergycertified.com


