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• Την ρόσφατη έκθεση των οργανώσεων WWF & Greenpeace για
τις φθαλικές ενώσεις,
• Τα parabens

• Την ασφάλεια των καλλυντικών.
Η έκθεση των οργανώσεων WWF & Greenpeace

Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι ύ ο τες ή α οδεδειγµένα ε ικίνδυνες χηµικές
ενώσεις ανιχνεύθηκαν σε δείγµατα αίµατος α ό οµφάλιο λώρο. Ως ροέλευση
των χηµικών αυτών ενώσεων αναφέρεται µία ευρεία γκάµα ροϊόντων µε τα
ο οία οι άνθρω οι έρχονται σε ε αφή καθηµερινά. Αν και η έκθεση υ ονοεί

ότι τα ευρήµατα αυτά ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία των
γυναικών και των αγέννητων µωρών τους, οι ίδιοι συγγραφείς ερευνητές

οµολογούν ότι δεν γνωρίζουν την σηµασία τους για την ανθρώινη υγεία
καθώς δεν τεκµηριώνεται ειστηµονικά η άοψή τους.
Οι φθαλικές ενώσεις
Τα καλλυντικά ροϊόντα κατηγορούνται ότι εριέχουν «α αγορευµένες
φθαλικές ενώσεις». Η βιοµηχανία των καλλυντικών στην Ευρώ η
χρησιµο οιεί µία µόνο α ό τις φθαλικές ενώσεις ου υ άρχουν, το diethyl
phthalate (DEP), η χρήση της ο οίας ε ιτρέ εται µε βάση την Ευρω αϊκή
Νοµοθεσία ερί Καλλυντικών. Η Ευρω αϊκή Ε ιστηµονική Ε ιτρο ή για τα
καλλυντικά και µη τρόφιµα καταναλωτικά ροϊόντα (SCCNFP) εξέτασε
εκτεταµένα το DEP τόσο το 2002 και το 2003 και α εφάνθη ότι το ροφίλ
ασφαλείας της εν λόγω φθαλικής ένωσης την καθιστά ασφαλή για χρήση
στα σηµερινά είεδα σε καλλυντικά και ροϊόντα ροσωικής φροντίδας.
Parabens
Θα θέλαµε να καθησυχάσουµε το κοινό σχετικά µε την ασφάλεια των
καλλυντικών ροϊόντων ου εριέχουν parabens. H ά οψη ότι η αρουσία
paraben σε καλλυντικά ροϊόντα συνδέεται µε ιθανότητα ρόκλησης
βλαβών στην υγεία είναι ε ιστηµονικά αστήρικτη.
Τα parabens είναι συντηρητικά και χρησιµο οιούνται σε ερισσότερα α ό
16.300 καλλυντικά ροϊόντα στον κόσµο χάρη στο εξαιρετικό ροφίλ
ασφαλείας τους. Τα συντηρητικά είναι α αραίτητες ουσίες ροκειµένου να
διατηρηθεί η οιότητα ενός ροϊόντος, καθώς, χωρίς αυτά, µ ορεί να
ανα τυχθούν βλαβεροί µικροοργανισµοί.
Τα parabens έχουν µακράν ιστορία ασφαλούς χρήσης, µια και α ό τα µέσα
της δεκαετίας του 1920 χρησιµο οιούνται αγκοσµίως σε καλλυντικά αλλά
και φαρµακευτικά ροϊόντα καθώς και τρόφιµα. Χάρη στην ολυετή χρήση
τους µε ασφάλεια αλλά και στα ε ιστηµονικά δεδοµένα ου ε ικυρώνουν την
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ασφάλεια αυτή, τα parabens έχουν εγκριθεί ως συντηρητικά για χρήση σε
καλλυντικά ροϊόντα α ό την Ευρω αϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία ερί
Καλλυντικών, ου διέ ει όλα τα ροϊόντα ερι οίησης ροσώ ου και
σώµατος.
Σε ότι αφορά την ά οψη ου ακούστηκε ότι τα parabens µ ορεί να
συνδέονται µε τον καρκίνο του στήθους ρόκειται για εικασία αβάσιµη και
ε ιστηµονικά αστήριχτη. Οι αρµόδιες αρχές αγκοσµίως, µετά α ό λε τοµερή
εξέταση, α έρριψαν αυτές τις εικασίες. Η ίδια η E ιστηµονική E ιτρο ή της
Ευρω αϊκής Ένωσης (SCCP – Scientific Committee on Consumer Products) µε
ανακοίνωσή της τον Ιανουάριο του 2005 κατέρριψε τα σχετικά ευρήµατα
βασιζόµενη και σε νεότερα στοιχεία και έρευνες.
Η ασφάλεια των καλλυντικών

Τα καλλυντικά και ροϊόντα ροσω ικής φροντίδας ου κυκλοφορούν στην
Ευρω αϊκή ένωση ελέγχονται ως ρος τα συστατικά και τη σήµανσή τους α ό
την Ευρω αϊκή Νοµοθεσία για τα Καλλυντικά και κάθε ροϊόν οφείλει να
αξιολογείται ως ρος την ασφάλειά του αό ειδικούς ριν διατεθεί στην
αγορά. Η αξιολόγηση αυτή λαµβάνει υ ’όψη της την ασφάλεια του ροϊόντος
και για τις εγκύους και τα αγέννητα µωρά τους.

Τα µέλη του Πανελληνίου Συνδέσµου Βιοµηχανιών Καλλυντικών και
Αρωµάτων (ΠΣΒΑΚ) έχουν ως κύριο µέληµα την ασφάλεια και οιότητα των
ροϊόντων τους. Ως εκ τούτου ενδιαφέρονται και ευαισθητο οιούνται
ιδιαίτερα για θέµατα δηµόσιας υγείας και ροστασίας καταναλωτών και
αρακολουθούν τα σχετικά ζητήµατα µε µεγάλη ροσοχή και υ ευθυνότητα.
Ο ΠΣΒΑΚ θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές ότι α οτελεί αρχή για
τις Εταιρίες-µέλη του να συµµορφώνονται µε την Ευρω αϊκή και Ελληνική
νοµοθεσία ερί καλλυντικών.

