Den 2017-09-04 kl. 19:10, skrev ekohyllan.nu:
Hej!
Jag skulle vilja veta lite om innehållet i er hårspray och har därför skrivit ner några frågor. Vänligen
se nedan.
Alcohol Denat. - Vad har man använt för att göra alkoholen odrickbar? Någon naturlig
växtingrediens eller annan kemikalie? Hur är dessa ämnen/kemikalier då framställda? Är
råmaterialet som alkoholen är tillverkad utifrån konventionellt odlad eller ekologisk?
Pvp/Polyvinyl-pyrrolidon (från mineraler) - Har man använt petrokemikalier i framställningen av
denna kemikalie? Vad menas med att ämnet kommer från mineraler - är det råolja? Hur ser
framställningsprocessen ut?
Aloeveran - är den ekologisk? Är den i form av ett pulver eller gelé? Är aloeveran uppblandad med
något annat? Vad i så fall? Är den konserverad?
Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein (Veteprotein) - Hur ser framställningsprocessen ut? Har
ni något processchema? Är vetet konventionellt odlat? Är kokosoljan deodoriserad, med vad i så
fall? Använder man mikroorganismer i framställningen? Hur är dessa mikroorganismer i så fall
framtagna? Om man har använt någon annan metod för framställning, vad har man då använt för
kemikalier och hur är dessa i så fall framställda? Hur ser ni på det som Scientific Committee on
Consumer Safety (SCCS) skriver om hydrolyserade veteprotein, se nedan.
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) skriver så här i sitt utlåtande om hydrolyserat
veteprotein (Hydrolyzed wheat protein).
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_160.pdf
*Scientific concerns with regard to the use of HWP in cosmetic products include that (Scientific
Committee on Consumer Safety - Hydrolysed wheat proteins)
• there is evidence that sensitisation to HWP is via exposure to cosmetics, not via food
• there are indications that the risk of sensitisation is higher when HWP’s of higher molecular
weight are used on the skin, in particular as an ingredient of products that have strong
surfactant properties such as soaps and liquid soaps.
Tusen tack på förhand!
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