Bad- och duschprodukter för barn
Hälsoskadligt innehåll

Konsumentkontakt
Inköpställe
Pris per liter, kr
Innehåller parfym
Ämnen som är allergena, giftiga vid förtäring eller misstänkt hormonstörande*
Ämnen som kan vara allergena
eller är skadliga vid förtäring**

Estelle & Thild
Baby body wash

Libero
Bubble bath

Natusan
First touch bath

Neutral Kids
Bath & wash gel

Bamse
Badskum

Barnängen Kids
Bubbelbad

Hello Kitty
Apoteket Hjärtat
Bad och duschgel Duschgel för barn

estellethild.com
Apotea
660
Nej

sca.com
Mathem
170
Nej

natusanbaby.com
ICA
156
Nej

unilever.com
Mathem
104
Nej

ccshc.com
Apoteket Kronan
225
Ja

barnangen.se
Hemköp
60
Ja

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Parfym

Parfym

Parfym

Parfym

Inga allergena,
giftiga eller
skadliga ämnen.

Inga allergena,
giftiga eller
skadliga ämnen.

Inga allergena,
giftiga eller
skadliga ämnen.

Inga allergena,
giftiga eller
skadliga ämnen.

Parfym som kan
vara allergent.

Parfym som kan
vara allergent.

Parfym som kan
vara allergent.

Parfym som kan
vara allergent.

Naty
Bubble bath

Änglamark
Baby wash

Alfons Åberg
Badskum

Laban och Labolina
Badskum

Burt’s Bees
Bubble bath

naty.com
Apotea
148
Nej

coop.se
Coop
95
Nej

kramfabriken.com
Apoteket Hjärtat
245
Ja

hardford.se
Coop
116
Ja

burtsbees.com
Apotea
369
Ja

–

–

–

–

Limonene

Phenoxyethanol

Phenoxyethanol

Parfym,
Phenoxyethanol

Parfym,
Phenoxyethanol

Parfym

Konserveringsmedel som är
skadligt vid
förtäring.

Konserveringsmedel som är
skadligt vid
förtäring.

beauty-care-ag.com apotekhjartat.se
Åhlens
Apoteket Hjärtat
79
156
Ja
Ja

*Allergena och giftiga ämnen som är
klassiﬁcerade enligt EU-förordning CLP EU
1272/2008. Ämnena är begränsade i
kosmetikalagstiftningen. Hormonstörande
ämnen upptagna i EU:s EDC-databas
(Endocrine Disprupting Chemicals).
** Parfymer och eteriska oljor kan vara
allergiframkallande enligt Kemikalieinspektionen. Skadliga ämnen som är klassiﬁcerade
enligt CLP EU 1272/2008. Ämnena är delvis
begränsade i kosmetikalagstiftningen.

Konsumentkontakt
Inköpställe
Pris per liter, kr
Innehåller parfym
Ämnen som är allergena, giftiga vid förtäring eller misstämkt hormonstörande*
Ämnen som är kan vara allergena
eller är skadliga vid förtäring**

Parfym som kan
vara allergent och
konserveringsmedel som är
skadligt vid
förtäring.

Star Wars Bath Weleda Calendula
& shower gel shampoo and body wash
drfresh.com
Lindex
198
Ja
Methylisothiazolinone
Parfym

weleda.com
Åhlens
445
Ja
Limonene
Callendula oﬃcinalis ﬂower
extract, parfum

Frozen
Duschgel

beauty-care-ag.com
Lindex
198
Ja
Benzophenone-4,
Propylparaben
Phenoxyethanol,
parfym

Allergent UV-ﬁlter,
Parfym som kan
Allergent
Allergent och giftigt
Allergent
hormonstörande
vara allergent och
parfymämne och
konserveringsparfymämne och
paraben, parfym
konserveringsparfymämne som medel samt parfym två ämnen som kan och konserveringsmedel som är
kan vara allergent.
som kan vara
vara allergena. medel som är skadskadligt vid
allergent.
ligt vid förtäring.
förtäring.
Fakta och bild: Testfakta i november 2016

