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Πόσο τοξικό είναι το μπάνιο σας; (Pat Thomas)
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Έρευνα - σοκ στις HΠA: καρκινογόνα κοκτέιλ στα καλλυντικά
Ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των καλλυντικών απορροφώνται από
το σώμα και στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτούν στο συκώτι, τους νεφρούς, τα
όργανα αναπαραγωγής και τον εγκέφαλο
Κρέμες σώματος, αφρόλουτρα, βαφές μαλλιών, σαμπουάν, αποσμητικά... Ο
κατάλογος είναι μακρύς. Πόσα καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούμε καθημερινά
και πόσο ασφαλή είναι για την υγεία μας; Πολλά από αυτά δεν έχουν καν δοκιμαστεί
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι απολύτως ακίνδυνα.

Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αρωματοβιομηχανία έχουν εντοπιστεί σε
μητρικό γάλα.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά εννέα κατά μέσο όρο είναι τα προϊόντα προσωπικής
περιποίησης που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Όλα μαζί, περιέχουν 126 διαφορετικά
συστατικά. Πολλά από αυτά μάλιστα δεν έχουν δοκιμαστεί ώστε να διαπιστωθεί η
αντίδραση του δέρματος - για παράδειγμα, αν προκαλούν ερυθρότητα ή εξανθήματα και οι μακροχρόνιες επιδράσεις τους στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον. Λόγω της
απουσίας αυτών των ελέγχων, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA), σε μια ενέργεια χωρίς προηγούμενο, εξέδωσε προειδοποίηση στη βιομηχανία
καλλυντικών ότι... είναι καιρός να αρχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι τα
περισσότερα είδη προσωπικής φροντίδας δεν έχουν δοκιμαστεί για την ασφάλειά
τους. Αυτό που κυρίως απασχολεί τους επιστήμονες στη FDA και τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι οι τυχόν επιδράσεις στον άνθρωπο και στο
περιβάλλον από την τακτική χρήση αυτού του «κοκτέιλ» των καλλυντικών. Πολλές
από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων
απορροφώνται από το σώμα και στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτούν στον λιπώδη
ιστό, στο συκώτι, τους νεφρούς, τα όργανα αναπαραγωγής και τον εγκέφαλο.

Υστερία; H βιομηχανία καλλυντικών κάνει λόγο για αδικαιολόγητη υστερία, όμως
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οι επιστήμονες απαντούν ότι εντοπίζουν βιομηχανικούς πλαστικοποιητές όπως τα
φθαλάτη στα ούρα, συντηρητικά (όπως οι παραβένες) σε ιστό όγκων μαστού,
αντιμικροβιακές (Triclosan) αλλά και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην
αρωματοβιομηχανία (π.χ. ξυλένιο) σε μητρικό γάλα. Άλλωστε, η ιατρική έρευνα έχει
αποδείξει ότι τα αρώματα μπορεί να συνδεθούν με το άσθμα, οι καθαριστικές ουσίες
στα σαμπουάν μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον ιστό του ματιού, ενώ οι βαφές
μαλλιών πιστεύεται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου στην
ουροδόχο κύστη αλλά και λεμφώματος. Κι αν όλα αυτά σάς φαίνονται πολύ
δραματικά, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω προϊόντα:

1. NIVEA BODY: Εκτός από ημισυνθετικά λιπαρά οξέα, το προϊόν περιέχει ένα είδος
αλκοόλης και γλυκερίνη, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν ξηρότητα στο
δέρμα, ύστερα από συχνή χρήση. Περιέχει επίσης αρκετά αλεργιογόνα και μία ουσία
δυνάμει καρκινογόνο, τη λεμονίνη. Περίπου το ένα τρίτο των συστατικών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογό του είναι αρωματικές ουσίες που είναι γνωστές για
την ερεθιστική τους δράση, καθώς και χημικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις, ύστερα από συχνή χρήση του προϊόντος.

2. LISTERINE για άμυνα των δοντιών και των ούλων : Αυτό το στοματικό
διάλυμα περιέχει αλκοόλη σε ποσοστό 21,6 %. Η αλκοόλη ξηραίνει και αλλάζει το ph
του στόματος και του φάρυγγα, ενώ η μακρόχρονη χρήση διαλύματος που περιέχει
αλκοόλη αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο στόμα και στο φάρυγγα.
Επίσης, το φθόριο σε μεγάλες ποσότητες είναι δηλητηριώδες μετά την κατάποση, ενώ
το γλυκαντικό σακχαρίνη προκαλεί καρκίνο στην ουροδόχο κύστη στα ζώα.. Τέλος,
οι συνθετικές χρωστικές ουσίες, τα αρώματα και οι γεύσεις, παρασκευάζονται από
διαλύτες, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τη χλωρίδα του στόματος και να
προκαλέσουν δερματίτιδα.

3. JOHNSON’S BABY SOFTWASH: Η επιδερμίδα των παιδιών είναι πιο λεπτή και
περισσότερο απορροφητική από των ενηλίκων, συνιστά λοιπόν ένα λιγότερο
αποτελεσματικό φράγμα στις χημικές τοξίνες. Η συχνότητα εκζεμάτων και
αλλεργιών στα παιδιά αυξάνεται και η πρώιμη χρήση ειδών καλλωπισμού στο
ευαίσθητο δέρμα τους ίσως να παίζει κάποιον ρόλο. Αφού το σαπούνι κάνει ότι
πρέπει να γίνει, γιατί να εκθέτετε το παιδί σας σε ουσίες ερεθιστικές για το δέρμα
και τα μάτια όπως η λαυρική σορβιτάνη ή το λαυρικό θειικό νάτριο;
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4. CLAIROL HERBAL ESSENCES SHAMPOO για ξηρά και ταλαιπωρημένα
μαλλιά: Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό και να μυρίζει ωραία, όμως για την
παρασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερα εν δυνάμει καρκινογόνα χρωστικά (Cl
17200, Cl 15510, Cl 42053, Cl 60730). Το άρωμά του αποδίδεται σε συνθετικά
αρώματα, τα οποία είναι γνωστές νευροτοξίνες και παράγοντες που ερεθίζουν το
δέρμα. Ανάμεσα στις καθαριστικές ουσίες που περιέχει, το λαουροθειικό νάτριο,
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος καθώς και μόνιμη βλάβη στον ιστό του
ματιού.

5. COLGATE TOTAL: Οι κοινές οδοντόκρεμες συνήθως περιέχουν καθαριστικές
ουσίες που προκαλούν ερεθισμούς, όπως το λαουροθειικό νάτριο. Η TOTAL περιέχει
μια ουσία, (PVM/MA copolymer), η οποία κολλά τα ενεργά συστατικά στα δόντια. Η
σακχαρίνη, γνωστή για τις καρκινογόνες ιδιότητές της στα ζώα, επίσης περιέχεται
στην οδοντόκρεμα. Η χρωστική ουσία Cl 42090 επίσης έχει βρεθεί ότι προκαλεί
καρκίνο στα ζώα και έχει απαγορευθεί στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Σουηδία. Η TOTAL περιέχει Triclosan, το
οποίο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, συνδυάζεται με το χλώριο που υπάρχει στο νερό
της βρύσης και παράγει χλωροφόρμιο, το οποίο απορροφάται εύκολα από το δέρμα ή
εισπνέεται και μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, προβλήματα στο ήπαρ και καρκίνο.

6. CALVIN KLEIN’S ETERNITY: Τα αρώματα παρασκευάζονται από τις ίδιες
νευροτοξικές ουσίες που εντοπίζονται σε γόμμες και συγκολλητικά, αν και σε
μικρότερες ποσότητες. Το άρωμα Eternity περιέχει 41 συστατικά, το 80% των οποίων
δεν έχει δοκιμαστεί για να διαπιστωθεί πόσο ασφαλή είναι στους ανθρώπους. Τα
υπόλοιπα είναι γνωστές νευροτοξίνες, αλεργιογόνα, καθώς και ουσίες που
διαταράσσουν τις ορμόνες.

7. GILLETTE MACH 3 Ζελ ξυρίσματος : Με την βοήθεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ,
πρωταγωνιστή της διαφημιστικής τους εκστρατείας, τα προϊόντα για το ξύρισμα της
Gillette έχουν κατακτήσει την ανδρική ψυχή. Το ζελ ξυρίσματος Mach 3, ωστόσο
περιέχει ουσίες ερεθιστικές για το δέρμα, όπως η τριεθανολαμίνη, τρεις δυνάμει
καρκινογόνες ουσίες (πολυτετραφλουροεθυλένιο, BHT, Cl 42090) και τρεις τοξίνες ή
ρυπαντές που ενεργούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ισοπεντάνιο, άρωμα και
ισοβουτάνιο).
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8. CLEARASIL 3-in-1, deep cleaning wash (κλινικά αποδεδειγμένο ότι
καταπολεμά τα σπυράκια): Ένα μείγμα από ισχυρές απολυμαντικές ουσίες, χημικά
απολεπιστικά και διαλυτικές ουσίες που είναι ικανές να απομακρύνουν τα φυσικά
έλαια της επιδερμίδας, καθώς και συνθετικές ενυδατικές ουσίες για την
αποκατάσταση μέρους της βλάβης που προκαλούν τα άλλα συστατικά. Περιέχει δύο
δυνάμει καρκινογόνες ουσίες (BHT και EDTA) καθώς και μερικά από τα πιο κοινά
αλλεργιογόνα συστατικά αρωμάτων.

(Πηγή: 'The Independent' / "ΤΑ ΝΕΑ" 12/11/2005)
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