
ROKASGRĀMATA FRIZIERIEM
Bīstamās vielas profesionālajos kosmētikas 
līdzekļos

Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām
vielām”(projekts Nr. LIFE 10INF/EE/108)



Pēc ASV Nacionālā darba drošības un 
veselības institūta datiem 30% no 3000 

ķīmiskajām vielām, kas tiek lietotas 
kosmētikas produktos, ir klasificētas kā 

toksiskas vielas. 

Šajā rokasgrāmatā apkopota informācija par dažādiem 
matu kopšanas līdzekļiem, kas tiek lietoti frizētavās, 
lai vieglāk būtu izvērtēt to, kā attiecīgais produkts var 
ietekmēt veselības stāvokli. 
Rokasgrāmatā ir kopsavilkums par tām vielām, kuras ir 
sastopamas profesionālās kosmētikas produktos un no 
kurām būtu ieteicams izvairīties, tā samazinot draudus 
veselībai.   

Kāpēc ir svarīgi zināt, kas ir 
kosmētikas produktu sastāvā? 

Vai jums ir bijuši kādi no šiem simptomiem:
• ādas apsārtums, nieze, plaisāšana, īpaši, uz rokām;
• elpošanas problēmas, piemēram, elpas trūkums;
• alerģiskas iesnas.

Šie ir simptomi tādām slimībām kā dermatīts, astma, 
rinīts, ar kurām bieži saskaras frizieri. Pētījumi rāda, 
ka 20 - 50% frizieru ir novērojuši vienu vai vairākus no 
minētajiem simptomiem savas karjeras laikā, bet daudzi 
no tiem cieš hroniski. Tāpat ir pierādīts, ka frizieriem 
ir par 20% palielināts risks saslimt ar vēzi. Pieminētās 
slimības veicina regulāra saskarsme ar kosmētikas 
produktos esošo vielu kokteili. Zinot potenciāli kairinošās 
un kaitīgās kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas un izvēloties 
produktus, kuri šādas vielas nesatur (vai satur mazāk), jūs 
varat samazināt risku saslimt ar minētajām slimībām.

Dermatīts rodas, ja ādu kairina viela vai vielas (alergēni), 
kas izraisa alerģiju. Ja reiz alerģija ir parādījusies, tā nav 
izārstējama un atliek ādai atkārtoti saskarties ar alergēnu, 
lai parādītos nepatīkamie simptomi. Tieši frizieri vairāk 
nekā citu profesiju pārstāvji sirgst ar dermatītu. Nesenā 
aptaujā Lielbritānijā* atklājās, ka 39% frizieru ir šī slimība 
(galvenokārt uz roku ādas). 

Simptomi: sausums, nieze, apsārtums. Vēlāk var parādīties 
ādas lobīšanās, plaisāšana, asiņošana, pietūkums un 
pārklāšanās ar tulznām. Slimība var skart rokas, lūpas, 
seju un izraisīt arī acu kairinājumu. 

Kas var izraisīt dermatītu: 
• matu krāsu attīstītāji
• matu krāsu noņēmēji
• šampūni
• balināšanas līdzekļos esošie persulfāta sāļi 
• matu krāsās esošais parafenilenediamīns (PPD) u.c. 

krāsvielas 
• matu krāsās esošais rezorcinols 
• ilgviļņu un taisnošanas līdzekļu sastāvā esošais 

tioglikolāta esteris/tioglikolāti
• smaržvielas  
• konservanti u.c. vielas

Astmas/ elpošanas problēmas var rasties no noteiktu 
vielu ieelpošanas, īpaši, ja tas notiek regulāri. Strādājot 
iekštelpās un izmantojot kosmētikas produktus, kuri mēdz 
izgarot un izdalīt mazas daļiņas (piemēram, aerosolus 
un lakas), kaitīgās vielas pastāvīgi nonāk plaušās, un ir 
lielāks risks saslimt ar astmu.

Simptomi: elpas trūkums, klepus, spiediens krūtīs

Kas var izraisīt astmu: 
• balināšanas līdzekļos esošie persulfāta sāļi 
• ilgviļņu veidošanas līdzekļus sastāvā esošā lateksa 

gumija
• dažādos matu kopšanas līdzekļos esošais amonjaka 

hidroksīds u.c. vielas 

Vai profesionālie kosmētikas līdzekļi 
ir droši? 

Vispārējas kosmētikas drošuma prasības ir noteiktas 
likumdošanā, taču tā neparedz, ka īpaši būtu jāizvērtē 
kosmētikas produktu iedarbība uz profesionāļiem 
(piemēram, frizieriem, kosmetologiem), kuri ar tiem 
darbojas regulāri un ilgstoši. Kosmētikas līdzekļi 
netiek uzskatīti par veselību apdraudošiem ķīmiskiem 
produktiem, tāpēc frizieri nav ierindoti starp tām 
paaugstinātas bīstamības profesijām, kuras ikdienā 
saskaras ar ķimikālijām. Tajā pašā laikā šampūni, matu 
krāsas un cita profesionālā kosmētika satur simtiem 
ķīmisku vielu. Frizieri ar tām saskaras katru dienu visas 
savas profesionālās darbības laikā. Tās var izraisīt gan 
tūlītējas veselības problēmas, gan kaitēt ilgtermiņā, 
piemēram, paaugstinot risku saslimt ar dažādiem vēža 
veidiem. 

* http://www.hsl.gov.uk/media/103470/dermatitis_hwmg_issue%2017.pdf2



Kā jūs varat pasargāt savu un 
klientu veselību? 
• Rūpīgi izpētiet un ievērojiet produkta lietošanas instrukcijā 

norādīto. 
• Regulāri vēdiniet telpas, kurās strādājat. 
• Lietojiet aizsargcimdus, lai pasargātu ādu un tā tiktu mazāk 

kairināta. 
• Dodiet priekšroku produktiem, kuru sastāvā ir mazāk bīstamo 

vielu. 
• Dodiet priekšroku produktiem, kurus esat pārbaudījuši un 

kuri nekaitē jūsu veselībai. 
• Ja jums ir alerģija, vienmēr rūpīgi pārbaudiet, vai konkrētais 

produkts nesatur vielu, kas slimību izraisa. 
• Ja iespējams, izvēlieties ekomarķētus produktus, jo tajos 

ir mazāk bīstamo vielu. Izvēlieties produktus ar šādiem 
ekomarķējumiem: 

NO

RDIC ECOLABEL

Ko par kosmētikas produktu var 
uzzināt, izpētot informāciju uz tā 
iepakojuma?
Uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma vienmēr jābūt šādai 
informācijai:
• nosaukumam;
• ražotāja vai importētāja nosaukumam un adresei;
• minimālajam derīguma termiņam; 

• kosmētikas līdzekļa partijas numuram vai kodam;
• neto masai vai tilpumam;
• kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu sarakstam;
• kosmētikas līdzekļu funkcijai, ja pēc noformējuma nevar 

pārliecinoši spriest par tā pielietojumu;
• lietošanas noteikumiem un brīdinājumiem, īpaši, kas attiecas 

uz kosmētikas līdzekļu profesionālu izmantošanu.

Šis simbols nozīmē to, ka kosmētikas 
līdzekļa mazā izmēra dēļ visu 
informāciju (piemēram, sastāvdaļu 
sarakstu, lietošanas noteikumus un 
brīdinājumus) uz iepakojuma nevar 
norādīt, tāpēc tā sniegta, piemēram, uz 
atsevišķas lapiņas, kartiņas vai uzlīmes.

lietošanas  
pamācība – 
sargiet acis

Uz dažiem produktiem ir atrodama 
informācija par to, kā tie droši jālieto, 
lai neapdraudētu veselību.

200 ml ℮ Tilpuma norāde vai produkta svars 
iepakojumā

6M

Derīguma termiņš – izlietošanas laiks 
pēc produkta atvēršanas, uzglabājot to 
normālos apstākļos 

Zaļā punkta zīme norāda, ka ražotājam ir 
līgums par tā preču izlietotā iepakojuma 
savākšanu un apsaimniekošanu. 

Norāda, ka produkts un tā sastāvdaļas 
nav testētas uz dzīvniekiem. Eiropas 
Savienībā šāda prakse jau vairākus 
gadus ir aizliegta.

Uz dažiem produktiem, piemēram, dezinfekcijas līdzekļiem 
var būt bīstamības marķējumi. Ja pamanāt kādu no 
norādītajiem simboliem, uzmanīgi izlasiet, kā produkts 
pareizi lietojams.  

Viegli uzliesmojošs – sargāt no uguns

Kaitīgs vai kairinošs – var kairināt 
acis, ādu, elpceļus; var būt kaitīgs, 
ieelpojot vai norijot

Kodīgs – izraisa nopietnus ādas 
bojājumus. Esiet ļoti uzmanīgi, lietojot 
šādus produktus, un izmantojiet 
piemērotu aizsargapģērbu, cimdus 
u.tml. 

Bīstams videi – produkts nerada 
tūlītējus draudus cilvēka veselībai, 
bet ir ļoti kaitīgs videi. Produktu 
ieteicams pilnībā izmantot, neatstājot 
pārpalikumu. Kad iepakojums ir tukšs, 
to cieši aiztaisiet un tikai tad izmetiet 
atkritumos.
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Sastāvdaļu saraksts

Sastāvdaļu sarakstam jābūt uz visiem kosmētikas 
līdzekļiem. Ja tā nav uz iepakojuma, jautājiet 
pārdevējam vai kosmētikas līdzekļa piegādātājam. 

INGREDIENTS
Aqua, Cyclomethicone,

Mica, Polybutene, Triisostearin,
Prunus Persica Flower Extract,

Betula Alba Oil, 
Lavandula Officinalis Oil, 

Paraffinum Liquidum,
Propylene Carbonate, 

Methylparaben,
Phenoxyethanol, Propylparaben,
Lecithin, Alcohol Denat., BHT,

Parfum, Aroma,
Cinnamyl Alcohol, Citronellol,

[+/- CI 15580, CI 45430]

Saraksta sākumā ir vielas, kuru 
līdzeklī ir visvairāk, beigās – kuru 
mazāk (zem 1%). Pirmās 5 vielas 

praktiski veido produktu

Smaržvielas (līdz pat 100 vielām), 
kas nav atsevišķi jānorāda 

CI (colour index) + dažādu skaitļu 
kombinācija apzīmē krāsvielu

Sastāvdaļām norāda tehniskos vai 
angliskos nosaukumus saskaņā 

ar Starptautisko kosmētikas 
sastāvdaļu nomenklatūru jeb 

INCI, neatkarīgi no tā, kurā valstī 
kosmētikas līdzeklis ražots

Dabiskas izcelsmes sastāvdaļām 
norāda latīnisko nosaukumu

Divas no 26 alergēnajām 
smaržvielām, kuras ir jānorāda 

sastāvdaļu sarakstā 
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VIElAS, nO KuRĀM IZVAIRīTIES



Izvēloties produktus, mēģiniet 
izvairīties no šīm vielām. Tā kā ne 
vienmēr būs pieejami alternatīvi 

produkti bez kaitīgām vielām, 
priekšroku dodiet tiem, kuros to ir 

pēc iespējas mazāk. 

Vielas, no kurām izvairīties

Lai jums būtu vieglāk izvairīties no ķimikālijām, kuras var negatīvi ietekmēt jūsu vai jūsu klientu veselību, mēs 
izanalizējām profesionālo kosmētikas līdzekļu, kas pieejami Baltijas valstīs, sastāvdaļu sarakstus un apkopojām tajos 
visbiežāk sastopamās vielas ar potenciālu  negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. 

Paskaidrojumi tabulā minētajai sastāvdaļu ietekmei uz cilvēka veselību 

Alergēns – viela, kas izraisa alerģiju, taču ne visiem cilvēkiem. 

Kancerogēns – viela, kas veicina ļaundabīgu audzēju veidošanos. 

Hormonālās sistēmas bojātājviela – viela, kas negatīvi ietekmē hormonālo sistēmu: palielinās neauglības, 
neiroloģisku traucējumu un slimību, kas saistītas ar vairogdziedzeru darbību, risks.  

Viela, kas var izdalīt formaldehīdu – lietošanas laikā produkts var izdalīt formaldehīdu, kas kairina acis un elpceļus, 
kā arī, lielākās devās un regulāri ar to saskaroties, var palielināt risku saslimt ar vēzi.    

Imūntoksiska viela – viela, kas var negatīvi ietekmēt imūnsistēmu, padarot cilvēku uzņēmīgāku pret dažādām 
slimībām. 

Mutagēna viela – viela, kas var izraisīt šūnu mutācijas organismā. 

Neirotoksiska viela – viela, kas var bojāt nervu šūnas un smadzenes.

Ādas caurlaidības veicinātājs – viela, kas var mainīt ādas struktūru pat tiktāl, ka tā kļūst uzņēmīgāka pret daudzām 
citām ķīmiskām vielām. Šādas vielas nevajadzētu lietot uz sakairinātas vai bojātas ādas.

Kairinoša viela – viela, kas var kairināt ādu/acis/elpceļus vai radīt tiem bojājumus. Vieglos gadījumos parādās acu vai 
ādas apsārtums, sausums, nieze, klepus. 

Kontaktdermatīts – ādas iekaisums, kas rodas, ādai saskaroties ar kādu alergēnu.
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Matu krāsas

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

1-naphthol oksidētājs, krāsviela alergēns, pastāv aizdomas par kancerogenitāti

2,4-diaminophenoxyethanol HCl matu krāsviela alergēns, pastāv aizdomas par kancerogenitāti

2,6-diaminopyridine matu krāsas savienotājviela sevišķi kairinošs; maksimālā atļautā koncentrācija uz galvas 
ādas ir 0,15%

2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol matu krāsviela alergēns

2-methylresorcinol matu krāsviela alergēns, imūntoksisks

4-amino-2-hydroxytoluene matu krāsviela alergēns, pastāv aizdomas par kancerogenitāti

4-amino-m-cresol matu krāsviela alergēns, pastāv aizdomas par kancerogenitāti

5-amino-6-chloro-o-cresol matu krāsviela alergēns, vielas koncentrācija 2 % var radīt risku patērētāja 
veselībai

6-amino- m-cresol matu krāsviela alergēns; iespējams, mutagēns

6-hydroxyindole matu krāsviela kairina ādu, acis, elpceļus

Alpha-isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ammonia smaržvielas sastāvdaļa; pH līmeņa regulētājs kairina acis, elpceļus

Ammonium chloride smaržvielas sastāvdaļa kairina ādu, acis, elpceļus 

Ammonium hydroxide antibakteriāla viela, pH līmeņa regulētājs kairinošs, var izraisīt alerģiju, dermatītu, astmu 

Benzyl alcohol konservants, šķīdinātājs alergēns

Benzyl benzoate smaržviela, šķīdinātājs, konservants alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl salicylate UV staru absorbētājs imūntoksisks, iespējams, hormonālās sistēmas bojātājviela 

Butylated hydroxyanisole (BHA) konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Butylated hydroxytoluene (BHT) konservants alergēns, imūntoksisks

Butylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Butylphenyl methlyproprional (lilial) smaržviela alergēns, iespējams, imūntoksisks
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Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Ceteareth-20 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Ceteareth-60 myristyl glycol virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Cocamide DEA virsmaktīvā viela alergēns, iespējams, kancerogēns

Cocamidopropyl betaine virsmaktīvā viela alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Coumarin smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ethanolamine PH līmeņa regulētājs alergēns, imūntoksisks 

Ethylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Eugenol smaržvielu sastāvdaļa alergēns, imūntoksisks

Ext.violet.2 krāsviela alergēns

Glyceryl laurate virsmaktīvā viela - emulgators kairinošs

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral) smaržviela alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Isobutylparaben konservants alergēns, hormonālās sistēmas bojātājviela

M-Aminophenol matu krāsviela alergēns, iespējams, kancerogēns 

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

N, N bis (2hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate matu krāsviela alergēns

N-phenyl-p-phenylenediamine matu krāsviela alergēns

P-methylaminophenol sulfate matu krāsviela alergēns

P-phenylenediamine matu krāsviela kancerogēns, var izraisīt dermatītu

Propylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Resorcinol matu krāsviela, oksidētājs imūntoksisks, alergēns, hormonālās sistēmas bojātājviela

Sodium metabisulfite oksidētājs, konservants kairinošs

Toluene -2,5-diamine sulfate, toluene -2,5-diamine oksidētājs ļoti kairinošs
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Matu krāsas attīstītāji

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Ceteareth-20 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Ceteareth-25 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs 

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Oxyquinoline sulfate stabilizators kairinošs un toksisks, ja nonāk mutes tuvumā

PEG-40 castor oil virsmaktīvā viela alergēns

Balinātāji

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Acrylates/octylacrylamide copolymer fiksācijas viela var izraisīt astmu

Alpha-isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ammonium persulfate oksidētājs alergēns

Ceteareth-25 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Citronellol smaržviela alergēns

Coumarin smaržviela alergēns, imūntoksisks

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Potassium persulfate oksidētājs alergēns, imūntoksisks

Salicylic acid smaržvielas sastāvdaļa, kondicionēšanas aģents kairinošs

Sodium persulfate oksidētājs alergēns

Tetrabromophenol blue matu krāsviela kairinoša, šai vielai ir lietošanas ierobežojumi - uz galvas 
ādas drīkst nonākt ne vairāk kā 0.2%
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Matu taisnošanas līdzekļi

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Alpha-isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ammonium hydroxide antibakteriāla viela, pH līmeņa regulētājs kairinošs, var izraisīt alerģiju, dermatītu, astmu 

Ammonium thioglycolate matu veidošanas/ taisnošanas līdzeklis alergēns

Benzyl salicylate smaržvielas sastāvdaļa; UV staru absorbētājs alergēns, imūntoksisks, iespējams, hormonālās sistēmas 
bojātājviela 

Butylated hydroxytoluene (BHT) konservants alergēns, imūntoksisks

Butylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Butylphenyl methlyproprional (lilial) smaržviela alergēns, iespējams, imūntoksisks

Ceteareth-20 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Ceteareth-25 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Citronellol smaržviela alergēns

Cocoamidopropylbetaine virsmaktīvā viela kairinošs, var izraisīt kontaktdermatītu

Ethanolamine pH līmeņa regulētājs alergēns, imūntoksisks

Ethylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Imidazolidinyl urea antibakteriāla viela, konservants var izraisīt alerģiju, var izdalīt formaldehīdu

Isobutylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Oxyquinoline sulfate stabilizators  kairinošs un toksisks, ja nonāk mutes tuvumā

Phenoxyethanol konservants kairinošs 

Propylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela
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Ilgviļņu veidošanas līdzekļi

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Ammonia smaržvielas sastāvdaļa; pH līmeņa regulētājs kairina acis, elpceļus

Ammonium hydroxide antibakteriāla viela, pH līmeņa regulētājs kairinošs, var izraisīt alerģiju, dermatītu, astmu 

Ammonium thioglycolate matu veidošanas/taisnošanas līdzeklis alergēns

Amyl cinnamal smaržviela alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl alcohol konservants, šķīdinātājs alergēns

Benzyl benzoate smaržviela, šķīdinātājs, konservants alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl salicylate smaržvielas sastāvdaļa; UV staru absorbētājs alergēns, imūntoksisks, iespējams, hormonālās sistēmas 
bojātājviela 

Butylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Butylphenyl methlyproprional (lilial) smaržviela alergēns, iespējams, imūntoksisks

Citronellol smaržviela alergēns

Cocoamidopropylbetaine virsmaktīvā viela kairinošs, var izraisīt kontaktdermatītu

Ethanolamine pH līmeņa regulētājs alergēns, imūntoksisks 

Ethylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Methylchloroisothiazolinone konservants alergēns

Methylisothiazolinone konservants alergēns

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

PEG-35 castor oil virsmaktīva viela alergēns

PEG-5 cocomonium methosulfate kondicionieris, antistatiķis kairinošs

Phenoxyethanol konservants kairinošs 

Propylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Salicylic acid smaržvielas sastāvdaļa, kondicionēšanas aģents kairinošs

Thioglycolic acid depilācijas viela alergēns, imūntoksisks
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Matu krāsas noņēmēji

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Alpha-isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ammonium hydroxide antibakteriāla viela, pH līmeņa regulētājs kairinošs, var izraisīt alerģiju, dermatītu, astmu 

Benzyl alcohol konservants, šķīdinātājs alergēns

Benzyl benzoate smaržviela, šķīdinātājs, konservants alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl salicylate smaržvielas sastāvdaļa; UV staru absorbētājs alergēns, imūntoksisks, iespējams, hormonālās sistēmas 
bojātājviela

Butylphenyl methlyproprional (lilial) smaržviela alergēns, iespējams, imūntoksisks

Ceteareth-20 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Cocamide DEA virsmaktīvā viela alergēns, iespējams, kancerogēns

Diazolidinyl urea konservants var izdalīt formaldehīdu, alergēns

Ethylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Imidazolidinyl urea antibakteriāla viela, konservants var izraisīt alerģiju, var izdalīt formaldehīdu

Methylchloroisothiazolinone konservants alergēns

Methylisothiazolinone konservants alergēns

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Phenoxyethanol konservants kairinošs

Propylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Sodium hydroxymethane sulfinic acid oksidants kairinošs, var izraisīt dermatītu, var izdalīt formaldehīdu 
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Šampūni

Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Alpha isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Behentrimonium chloride konservants alergēns

Benzyl alcohol konservants, šķīdinātājs alergēns

Benzyl benzoate smaržviela, šķīdinātājs, konservants alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl salicylate smaržvielas sastāvdaļa; UV staru absorbētājs imūntoksisks, alergēns, iespējams, hormonālās sistēmas 
bojātājviela

Butylated hydroxytoluene (BHT) konservants alergēns, imūntoksisks 

Butylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Butylphenyl methlyproprional (lilial) smaržviela alergēns, iespējams, imūntoksisks

Ceteareth-20 virsmaktīvā viela ādas caurlaidības veicinātājs

Citronellol smaržviela iespējams, imūntoksisks, alergēns 

Cocamide DEA virsmaktīva viela alergēns, iespējams, kancerogēns 

Cocoamidopropylbetaine virsmaktīvā viela kairinošs, var izraisīt kontaktdermatītu

Coumarin smaržviela alergēns, imūntoksisks

D&C red No. 17 (Cl 26100) krāsviela toksisks

Diazolidinyl urea konservants var izdalīt formaldehīdu, alergēns

DMDM hydantoin konservants var izdalīt formaldehīdu, alergēns

Ethylhexyl methoxycinnamate/Octinoxate UV staru absorbētājs hormonālās sistēmas bojātājviela

Ethylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Eugenol smaržviela alergēns, imūntoksisks

Ext.violet.2 krāsviela alergēns
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Sastāvdaļa Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Glyceryl laurate virsmaktīvā viela - emulgators kairinošs

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Hydroxycitronellal smaržvielas sastāvdaļa alergēns, imūntoksisks

Imidazolidinyl urea antibakteriāla viela, konservants var izraisīt alerģiju, var izdalīt formaldehīdu

Iodopropynyl butylcarbamate konservants toksisks, to norijot

Isobutylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Methylchloroisothiazolinone konservants alergēns

Methylisothiazolinone konservants alergēns

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Phenoxyethanol konservants kairinošs 

Propylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

Quaternium-15 antistatiķis; konservants alergēns, izdala formaldehīdu

Triethanolamine smaržvielas sastāvdaļa; pH līmeņa regulētājs; virsmaktīva 
viela alergēns, imūntoksisks
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Matu veidošanas līdzekļi

Sastāvdaļa* Sastāvdaļas funkcija/-as Ietekme uz veselību

Acrylates/octylacrylamide copolymer virskārtas veidotājs un fiksators var izraisīt astmu

Alpha-isomethyl ionone smaržviela alergēns, imūntoksisks

Amyl cinnamal smaržviela alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Benzyl alcohol konservants, šķīdinātājs alergēns

Benzyl benzoate smaržviela, šķīdinātājs, konservants alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Butylphenyl metylpropional/ Lilial smaržviela alergēns, var izraisīt kontaktdermatītu

Ethylhexyl methoxycinnamate/Octinoxate UV staru absorbētājs hormonālās sistēmas bojātājviela

Geraniol smaržviela alergēns

Hexyl cinnamal smaržviela alergēns, imūntoksisks

Imidazolidinyl urea antibakteriāla viela, konservants var izraisīt alerģiju, var izdalīt formaldehīdu

Iodopropynyl butylcarbamate konservants toksisks, to norijot

Methylchloroisothiazolinone konservants alergēns

Methylisothiazolinone konservants alergēns

Methylparaben konservants hormonālās sistēmas bojātājviela

* Tabulā minēti vielu tehniskie vai angliskie nosaukumi saskaņā ar Starptautisko kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūru jeb INCI, kādi parasti redzami arī uz produktu iepakojuma.
**Sastāvdaļu funkcijas un iespējamā ietekme uz veselību no organizācijas Environmental Working Group kosmētikas datu bāzes Skin Deep: www.ewg.org/skindeep/
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