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   بررسي ايمني عملكرد ستاد گزارش 
 دي اكسان و فرمالدئيد در 4-1 در مورد آلودگي آرايشي محصوالت

   در امريكا بهداشتي كودكانمحصوالت 
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 2004 از سـال      آرايشي   ستاد بررسي ايمني محصوالت   
هدف ايـن كميتـه حفـظ       . ه است شروع به فعاليت نمود   

سالمتي مصرف كنندگان بـه وسـيله تنظـيم و اصـالح            
جهت حـذف مـواد شـيميايي پـر خطـر از      ها آئين نامه  

  . مي باشدمحصوالت آرايشي بهداشتي 
  

ــن  ، Alliance for a Healthy Tomorrow 1)Clean Water Actionاز اتحــاد ســازمان هــاي  ســتاد      اي
(Massachusetts Breast Cancer  Breast Cancer Fund 

2 ،Commonweal
3 ،Environmental Working 

Group
4 ،Friends of the Earth,5 Women’s Voices for the Earth

  .  تشكيل شده است6
بـا   سازمان ، هزاران پشتيبان مردمي  و         100با امضاء بيش از     ستاد بررسي ايمني محصوالت آرايشي      

  . ارند مرتبط مي باشد كمپاني كه نشان سالمت محصوالت آرايشي بهداشتي د1300بيش از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ني جهت جلوگيري از آسيب به سالمتي آه براي تصويب قواني است ائتالف گسترده اي در ماساچوست  فردا، ائتالف بهداشت 1

 انسانها در برابر مواد شيميايي سمي فعاليت مي آند
در معرض قرار گيري بدن در برابر مواد شيميايي و اشعه ها  سرطان پستان ودر رابطه با ارتباط بينصندوق سرطان پستان  2

  . .فعاليت مي نمايد
  .محيط زيست فعاليت مي آندمي انسان در رابطه با  و مصالح عمواي  است آه در مورد سالمتي  آميته 3
  .سازمان محيط زيست امريكا آه در مورد محيط زيست و سميت مواد شيميايي فعاليت مي نمايد 4
  .مي پردازدو دوستي با طبيعت  آميته اي است آه به حل مشكالت محيط زيست 5
، د به خطر مي انداز از طريق آلودگي زمينسالمت زنان راسازمان ملي آه  در مورد حذف مواد شيميايي سمي و موادي آه  6

  .فعاليت مي نمايد



 ٤

       مقدمه
  
و ماليـم بـه  بـازار عرضـه          ايمن  به عنوان محصوالتي كامال     مي بايست   محصوالت بهداشتي كودكان     

 The Campaign for(آرايـشي  محصوالت ايمني  توسط ستاد بررسي يآزمايشاتاخيرا اما . شوند
safe cosmetics(نشان   كهانجام شدهوي سر و بدن كودكان محصوالت شستش  بر روي در امريكا

. هـستند آنهـا    دي اكسان و يا  هـر دو          4-1فرمالدئيد و يا    به  آلوده  اين محصوالت   مي دهد بعضي از     
بـه طـور وسـيعي در آزمايـشات و          از طريق پوست جذب شـوند       كه مي توانند     اين دو ماده شيميايي   

آزمايشات تخصصي بر روي    . ناخته شده اند   ش جزء تركيبات سرطانزا   بررسي شده و     مطالعات حيواني   
   .بودن اين مواد را تاييد مي كنندانسانها نيز سرطان زا 

  
 اين ستاد جهت حذف مواد شيميايي پر خطـر          2002از سال        

. ه اسـت  از محصوالت آرايشي بهداشتي شـروع بـه فعاليـت نمـود           
باشـند،    مـي  و مضر  مواد پر خطر  داراي  كه   يمحصوالتاستفاده از   

 در توليـد مثـل و مـشكالت جـدي           سرطان، اختالالت انواع  باعث  
 بـراي توليـد محـصوالت آرايـشي         .دن شو  مي  انسان براي سالمتي 

اداره كـه   مـي شـود     مصرف    نوع ماده شيميايي   12500بهداشتي  
آنهـا را منـع      نوع   11استفاده از    فقط    )FDA ( امريكا غذا و دارو  
 بـيش از     مصرف روپااتحاديه ا و اين در حالي است كه        كرده است 

  .  را ممنوع كرده  استها نوع آن1100
ــاااداره غــذ    ــه  FDA  و دارو امريك ــر ســالمت محــصوالت  ك ب

قـانون معتبـر و مـستندي بـراي         بهداشتي آمريكـا نظـارت دارد،       
همچنين توليد كننده ها    و  تشخيص محصوالت كامال ايمن ندارد      

بـات سـرطانزا و     از لحـاظ وجـود تركي     ي  را ملزم به انجام آزمايشات    
 در نتيجه مـشتريان   . نمي كند به بازار   قبل از عرضه     حساسيت زا، 

  .هيچ راهي براي شناسايي اين تركيبات در محصوالت ندارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آلودگي ها  چه هستند؟
 12500محصوالت بهداشـتي از     

ــوع ــادهن ــف   م ــيميايي مختل  ش
آزمايــشات . ســاخته مــي شــوند
 نـوع از    146نشان مي دهند كه     

اين تركيبات براي سالمتي مضر     
ايجـاد  و باعث ايجاد سرطان و يا       

مشكالت جدي در سالمتي مـي      
  .شوند

بـــراي توليـــد يـــك محـــصول 
 3 بهداشـتي از حـداقل       -آرايشي

مــاده شــيميايي   نــوع 20تــا 
  مــوادايــن. اســتفاده مــي شــود

ــوده   ممكــن اســت ناخــالص وآل
باشند و يا در حين فرآيند توليد       

  . تبديل گردند مضر مواد به
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جهـت تعيـين مـواد       محصول آرايشي بهداشـتي      18بر روي   اين ستاد آزمايشاتي     2007در سال        
 دي اكـسان    4-1حصوالت آزمايش شـده حـاوي مـاده            انجام گرفت كه نشان مي داد م       آلوده كننده 

طبيعـي    كـه داراي تركيبـات    محـصول 99بـر روي  آزمايـشاتي   2008ال     و همچنين در س    هستند
(natural product)اددمـي   نـشان ه شـد كـ  انجـام   دي اكسان 4-1جود وجهت تعيين و  ، بودند 

وليـد   از ت   زيـادي  تعداد راستا،در اين    .هستند دي اكسان    4-1حاوي  اين محصوالت    به نصف    نزديك
فرموالسـيون   تغييراتـي در  موافقت كردنـد كـه   (natural product) طبيعي محصوالت گان كنند

توليـد  ولـي   . حـذف كننـد  ،مي گردنـد   مضرموادايجاد منشاء دهند و تركيباتي را كه   محصوالتشان ب 
و ايـن   موافـق نبودنـد   براي حذف مواد مـضر كنندگان بزرگ محصوالت كودك با تغيير فرموالسيون       

  دي اكسان و فرمالدئيد    4-1ر وجود   نظموجود در بازاررا از     محصوالت  ستاد  اين   ،موضوع باعث گرديد  
   .بررسي نمايددوباره 

كه از لحاظ نـوع تركيبـات مـشابه         اين ستاد نمونه هايي از محصوالت آرايشي بهداشتي كودكان               
)  Environmental Working Group(  محيط زيست براي آناليز به آزمايشگاه كار گروهبودند 

 ت دي اكسان و فرمالدئيد را در محـصوال        4-1 حضور دو ماده      كه كاليفرنيا فرستاد ي  واقع در پتالوما    
 4-1 محصول از نظـر وجـود        48حدود  در اين آزمايشات    . را بررسي كند  بهداشتي و آرايشي كودكان     

 نتايج به دست آمده بـه       .قرار گرفتند آزمايش  مورد  يد   محصول از نظر وجود فرمالدئ     28دي اكسان و    
  :شرح ذيل مي باشد

   
  
  
  

ــصول از 17  ــصول28 مح   مح
 آزمايش شـده شـامل      %) 61(

 دي اكسان   4-1هر دو تركيب    
 .و فرمالدئيد بودند

 محــصول 28 محــصول از 23  
 آزمــايش شــده حــاوي )82%(

  .فرمالدئيد بودند
ــصول از 32  ــصول 48 مح  مح

 شـده حـاوي     آزمايش) % 67(
 . دي اكسان بودند1-4

 برطبق نظر سازمان حفاظت محيط        
  دي 4-1 ماده   EPA(1 ( آمريكا زيست

                                                 
1  Environmental Protection Agency  
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 دي  4-1 حـضور    1مصرف كننـدگان  ايمني محصوالت     كميسيون .اكسان يك ماده سرطانزا مي باشد     
 دي اكسان  يـك تركيـب جـانبي          4-1تركيب  . سرطانزا مي داند   بسيار كم  مقادير اكسان را حتي در   

توليـد  . توسط اتـيلن اكـسايد بـه وجـود مـي آيـد            سيون  طي فرآيند شيميايي اتوكسيال   مي باشد كه    
ظر قانوني الزامـي بـراي   ولي از ن به راحتي مي توانند اين ماده را در محصوالت از بين ببرند     كنندگان

  . اين كار نداشتند
بـراي پوسـت هـاي      لدئيـد    فرما .ماده اي سـرطان زا مـي باشـد         نيز    فرمالدئيد EPAنظر بر طبق      

از مـصرف   بايـد    EPAطبـق توصـيه     و پوسـت كودكـان مـضر اسـت و            حساس به مـواد شـيميايي     
در صـورتيكه از نگهدارنـده       .داري نمـود  دخـو د  نمحصوالت بهداشتي كودك كه حاوي فرمالدئيد باش      

  ممكـن اسـت در حـين فرآينـد توليـدي،      نيز  محصوالت استفاده شود    در 15 پلي كوارت    هايي مانند 
  . فرمالدئيد به وجود آيد

بايـد از   جهـت شستـشوي آنهـا        بنـابراين    ، آسيب پذير تـر هـستند      نسبت به بزرگساالن  كودكان       
مـشكالت جـدي    اسـت   ممكـن   هستند، خودداري گردد زيرا     مضر  مصرف محصوالتي كه داراي مواد      

حـصوالت آرايـشي    ر م دمـضر    از وجـود مـواد        حق دارنـد     والدين  .وجود آورد  به   آنها  براي سالمتي   
  . كامال ايمن و سالمت باشندمحصوالت  و انتظار دارند كه اين بهداشتي اطالع داشته باشند

       
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1 The federal Consumer product Safely Commission 
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  چطور اين مواد در محصوالت اندازه گيري مي شوند؟
  
 

 
وجـود  مضر   طيف وسيعي از مواد شيميايي         

ــتي    ــشي بهداش ــه در محــصوالت آراي ــد ك دارن
  .استفاده مي شوند

 محـصول آرايـشي     40000ليست بـيش از          
بهداشــتي توســط ســازمان محــيط زيــست در  

 www. Cosmeticdatabase.comسايت 
نوع ماده سـمي     60  كه وجود  آورده شده است   

     .در آنها بررسي شده است
ــتاد      ــي محــصوالت  س ــوارد ايمن  بررســي م

جهت انجام آزمايـشات از لحـاظ بـي         بهداشتي  
ــودن  ــا خطــر ب ــاني را از كــشورهاي داوطلآنه ب

و اين نـوع محـصوالت را       گرفته  مختلف در نظر    
و سـپس محـصوالت      هكردبر روي آنها آزمايش     

مورد نظر را جهت آناليز به آزمايـشگاهي واقـع          
  . فرستاددر پتالوماي كاليفرنيا

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
       

   دي اآسان  مي شوند۴-١ترآيباتي آه موجب توليد 
 
PEG-100  stearate, sodium laureth sulfate, 
polyethylene, ceteareth-20 

  
د مي            د فرمالدئي ه موجب تولي ترآيباتي آ

  شوند
Quaternium-15, 
 DMDM hydantion, 
Imidazolidinvl urea, 
 Diazolidinyl urea, 
 sodium  Hydroxymethylglycinate 
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  نتايج آزمايشات محصوالت
  
  
 در جـدول   دي اكـسان     4-1 لحاظ وچود فرمالدئيد و      نتايج آزمايشات روي محصوالت مختلف از          

 بـه  ND. نام شركت هاي سازنده در داخل پرانتز نـشان داده شـده اسـت      . ورده شده است   آ 1شماره  
فضاهاي خالي به اين معني است كه از لحاظ وجود تركيـب            . معني اين است كه آلودگي وجود ندارد      

ره وجود هر دو تركيب را در محصول نـشان          مورد نظر محصول آزمايش نشده است و قسمت هاي تي         
  . مي دهد

  
 1جدول شماره
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 دي اكسان و فرمالدئيد هستند، به صورت        4-1     در ليست باال محصوالتي كه شامل هر دو تركيب          
تيره تر نشان داده شده است، در حاليكه ممكن است اين دو نوع مـواد شـيميايي در غلظـت كـم در                    

  . ديگر نيز وجود داشته باشندمحصوالت
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  دي اكسان4-  1
  
      

 دي اكـــسان در طـــي 4-1تركيـــب      
ا اتيلن اكسايد كه بـراي حالليـت        بفرآيند  

. تركيب به كار مي رود به وجود مـي آيـد          
اين فرآيند در مـورد مـواد آرايـشي بـراي           

  . به كار مي رود نيزماليم كردن تركيبات
ــر ط      ــالمت   بـ ــالم اداره سـ ــق اعـ بـ

 دي اكسان   4-1،  1998در سال   1كاليفرنيا
از طريق ششها، پوست و سيستم گوارشي       

ــود   ــي ش ــذب م ــي  . ج ــسيون ايمن كمي
محصوالت فدرال حضور مقدار خيلي كـم       

 دي  4-1 هـيچ سـطح اسـتانداردي بـراي          FDAهر چنـد    .  دي اكسان را سرطان زا مي داند       4-1از  
  .اكسان ندارد

 .ه طور وسيعي در مطالعات حيواني به عنوان ماده سرطان زا شـناخته شـده اسـت                 دي اكسان ب   1-4
براي انسان توسـط كميتـه هـاي         احتمال سرطان زا بودن آن       نيز از لحاظ    زيادي آزمايشات تخصصي 

  : زير صورت گرفته است
 دي اكسان را به عنوان ماده اي سرطان زا براي انـسانها             4-1 2آژانس حفاظت محيط زيست    

 .ددانمي
 آن را مـاده اي سـزرطان زا         3بخش سم شناسي سازمان بهداشت و سالمت انسان در امريكـا           

 .مي دانند
مـاده اي سـرطان زا بـراي انـسانها       را دي اكسان4-1،  4مركز تحقيقات بين المللي سرطان  

  .اعالم كرده است
 .  اين ماده با احتمال خيلي زياد سرطان زا مي باشد5ينيوجرسسازمان بهداشت  
، ليستي را به طورساليانه از مواد شيميايي پـر خطـر            6زيست كاليفرنيا مركز بهداشت محيط     

   .  دي اكسان به عنـوان مـاده اي سـرطان زا آورده شـده اسـت                4-1منتشر ميكند كه در آن      

                                                 
1  California State health official 
2 The environmental  protection Agency 
3 The u.s.Department of Health and Human services, National Toxicology program 
4 The International Agency for Research on cancer 
5 The New jersey Department of Health and senior services 
6 The state of California Environmental protection Agency 
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 دي اكسان به عنوان ماده آلوده شناخته شـده و متخصـصان آن را               4-1در مطالعات تركيب    
  . مي دانندزابه عنوان ماده سرطان 

  
  
  

   دي اكسان در ساير كشورها4-1محدوديت استفاده از 
  

 .  در محصوالت آرايشي ممنوع مي باشد دي اكسان4-1وجود در اروپا  
 .در كانادا وجود اين ماده در محصوالت آرايشي به هر مقدار ممنوع مي باشد 

  
  

يمـن تـري را بـراي جلـوگيري از     توليد كنندگان محصوالت آرايشي مي توانند تركيبات سالم و ا          
در لوسيون  را   دي اكسان    4-1  وجود نتايج آزمايشات . ضررهاي مواد شيميايي پرخطر جايگزين كنند     

مصرف محـصوالتي   نشان مي دهد،ها، شامپوها، صابون هاي دست، نرم كننده هاي مو، ضد آفتاب ها       
باعث آلوده  يط شده و مي تواند      شدن اين ماده به مح    وارد   دي اكسان هستند باعث      4-1كه آلوده به    

  . شدن آب گردد
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  دئيدلفرما
  
  

ي بعضي نگهدارنـده هـا    در  . فرمالدئيد در طيف وسيعي از محصوالت مي تواند وجود داشته باشد               
فرمالدئيد همچنـين   . فرمالدئيد بعد از اتمام فرآيند توليد به وجود مي آيد          مصرفي در اين محصوالت   

ژلهاي مو و تعداد زيادي از محصوالت ديگـر بـه كـار مـي                در واكس ناخن، چسب ناخن، چسب مژه،      
  .رود
در امريكا هيچ محدوديتي از نظر ميزان فرمالدئيد در محصوالت كودك وجود ندارد و هـيچ نـوع                       

و همچنـين روي     اندازه گيري فرمالدئيد آزاد شده از نگهدارنده ها انجـام نمـي شـود             آزمايشي جهت   
  . برچسب محصوالت نيز وجود فرمالدئيد ذكر نمي گردد

  
  حساسيت پوستي 

) rash( حساسيت پوستي   وجود فرمالدئيد در محصوالت آرايشي بهداشتي سبب ايجاد آلرژي و                
رمالدئيد در محصوالت معموال كم است ولي در كـساني كـه            اگرچه غلظت ف  . در بعضي افراد مي شود    

كه پوست حساس دارند و به طور روزانه از اين نوع محصوالت استفاده مي كنند باعث ايجاد واكـنش         
العات نشان مي دهد كه واكنش هاي آلرژيك پوست كه از طريق فرمالدئيـد بـه وجـود                  امط. مي شود 

نيز مي توانـد رخ دهـد و حتـي در افـرادي كـه پوسـت                  250ppmمي آيد حتي در مقادير كمتر از        
  . ايجاد شودكمتر از آن نيز مي توانداندازه حساس دارند در 

حساسيت فرمالدئيد ممكـن         
است در ابتـداي اسـتفاده ظـاهر        
نــشود ولــي بعــد از چنــدين بــار 
. استفاده حساسيت بروز مي كند    

بـــراي جلـــوگيري از آلـــرژي   
ز فرمالدئيـد، توصـيه مـي شـود ا    

محــصوالت كــودكي كــه حــاوي 
ــو   ــستند خ ــد ه داري دفرمالدئي

  .شود
ــن        ــوالني در اي ــات ط مطالع

ي نگهدارنـده هـا   توسـط   توليد شـده    نشان داده است كه تعداد افرادي كه نسبت به فرمالدئيد           زمينه  
سـازمان  بـر طبـق نظـر       . است افزايش يافته    ، حساسيت دارند  موجود در محصوالت آرايشي بهداشتي    
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 تا آنجائيكـه ممكـن اسـت        1استراليابهداشت  
از مصرف محصوالت حـاوي مـواد مـضر         بايد  

  . مينيمم شود و ياكرده جلوگيري 
فرمالدئيــد بــه عنــوان تركيبــي ســرطانزا      

مطالعات نشان مي دهـد     . شناخته شده است  
بـراي ابـتال بـه سـرطان از          بيشترين ريسك   

طريق استنشاق فرمالدئيد اسـت و جـذب آن         
نشده بررسي ست و از راه گوارشي    از طريق پو  

استنشاق فرمالدئيد از طريق تبخير آن      . است
مقـــدار . در محـــصول صـــورت مـــي گيـــرد

 -فرمالدئيــدي كــه از محــصوالت آرايــشي   
بهداشتي به صورت بخار متـصاعد مـي شـود          

  . اندازه گيري نمي شود
ــد          ــي دهن ــشان م ــواني ن ــات حي مطالع

الت فرمالدئيد از طريق به كـار بـردن محـصو         
  توسـط پوسـت جـذب مـي       اين مـاده  حاوي  
  . شود
مراكـز تـصميم گيرنـده اي       متخصصان و        

كه فرمالدئيد را جزء مـواد سـرطان زا دسـته           
  :بندي كرده اند به شرح ذيل مي باشند

  امريكـا   حفاظت محيط زيـست    مركز 
ــاده اي    ــوان م ــه عن ــد را ب فرمالدئي

  .سرطان زا معرفي كرده است
 يانه  سـال  برطبق يـازدهمين گـزارش     

 را در آزمايـشات حيـواني       فرمالدئيـد ، سرطان زا بودن     امريكاسازمان بهداشت و سم شناسي      
  . تاييد كرد ولي جهت انسانها هنوز مدارك محدودي در دست داشت

 آژانس بين المللي مطالعات در مورد سرطان، از انجام پـروژه اي در سـازمان                2004در سال    
 كشور مختلف مدارك موجود در مورد       10 دانشمند از    26 سالمت جهاني خبر داد كه در آن      

سرطان زا بودن فرمالدئيد را بررسي كردنـد و بـه نتيجـه رسـيدند كـه فرمالدئيـد مـاده اي                      
 . سرطان زا مي باشد

در ليست ساالنه  آژانس حفاظت محيط زيست كاليفرنيا گاز فرمالدئيد بـه عنـوان مـاده اي                   
 .سرطان زا شناخته شده است

                                                 
1 The Australia Department of Health and Aging 
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  حدوديت استفاده از فرمالدئيد در ساير كشورهام   

در اتحاديه اروپـا محـدوديت غلظـت فرمالدئيـد در محـصوالت              
اســت و در صــورتيكه ) 2000ppm% (2/0 بهداشــتي-آرايــشي

باشد ضروري است كه به     ) 500ppm% ( 05/0غلظت فرمالدئيد در محصول متجاوز از       
  . گرددعنوان تركيبات متشكله بر روي برچسب محصول ذكر 

ــصوالت       ــا در مح ــده ه ــده از نگهدارن ــد آزاد ش ــاز فرمالدئي ــد مج ــادا، ح               %2/0در كان
 )2000ppm (است.  
   ممنـوع   بهداشـتي  - در محـصوالت آرايـشي     فرمالدئيدوجود  در كشورهاي سوئد و ژاپن       

   . مي باشد
  

  محصوالت مي توانند بدون فرمالدئيد ساخته شوند
         امـا  . هـستند نگهدارنـده هـا    بهداشـتي  - آرايـشي محصوالتمورد استفاده در يكي از تركيبات      

FDA               بررسي هـاي   . هيچ ليستي از نظر استفاده از نگهدارنده هاي ايمن و بي خطر ارائه نداده است
 با در نظر گرفتن درصـد مـورد          نشان مي دهد كه نگهدارنده هاي مورد استفاده        2009انجام شده در    
  . باشند آلرژي زا توانندنيازشان مي

 بهداشتي بايـد تـا جائيكـه امكـان دارد از حـداقل مقـدار                -توليد كننده هاي محصوالت آرايشي         
 .از رشد ميكروب ها استفاده نمايندنگهدارنده جهت جلوگيري 

اد ، به داليل زير كودكان آسيب پذير تر از بزرگساالن در برابر مو            1 ملي علوم   آكادمي  نظر بر طبق      
   .شيميايي هستند

  .تاثير مواد شيميايي در كودكان بيشتر از بزرگساالن است 
  .بدن كودكان كمتر قادر است كه مسموميت هاي شيميايي را دفع كند 
 .سيستم ايمني كودكان نسبت به بزرگساالن در برابر مواد شيميايي آسيب پذير تر است 
 .يان بيشتري را بايد سپري كننددر صورت مبتال شدن كودكان به بيماري، آنها سال  

  
  

      
  

  
  
  

                                                 
1 The National Academy of Sciences 
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 برابر بيشتر در برابر مواد      65 تا   10مطالعاتي كه اخيرا انجام گرفته نشان مي دهد كودكان حدود                

شيميايي آسيب پذير تر هستند و هنوز آيين نامه اي جهت انجام آزمايشات ويژه در مورد محصوالت                 
  .كودك ارائه نگرديده است

بار استفاده از محصوالت گزارش شده ممكن است صـدمه اي بـراي بـدن نداشـته باشـد، امـا                     يك     
  . استفاده مكرر از اين محصوالت و يا در تركيب با محصوالت ديگر خطرناك مي باشد

عالوه بر آن فرمالدئيد در محصوالت ديگري از قبيل چسب ها ، لباسها و يا ساير منـابع بـه كـار                           
  .مي روند

  
  

  
تنگي نفس، اتيسم، نقص هاي مادر زادي، سرطان ها، ديابت، تورم رحـم، نـازايي، پاركينـسون و                    

سالمتي هستند كه ممكن است از طريق مـواد شـيميايي مـضر،             اختالالت در   ساير بيماريها از جمله     
  . ژنتيك و ساير عوامل به وجود آيند

FDA     تي تحقيق و مطالعه مـي كننـد تنهـا خطـرات      و يا ساير سازمانهايي كه در رابطه با سالم
مواد را در يك محصول در نظر مي گيرند و خطرات را در چنـدين محـصول كـه بـه طـور همزمـان                         

  .مصرف مي شوند در نظر نمي گيرند
بهترين راه براي اينكه مطمئن باشيم كه سطح مواد  شيميايي مضر در محصوالت پـايين اسـت،                       

  .الت استعدم استفاده از اين محصو
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بهداشتي نياز مبرم اين صـنعت را بـه         -محصوالت آرايشي در  حضور شايع آلودگي هاي شيميايي           
  .سازماندهي نشان مي دهد

بهداشتي كودكان كه به بازار عرضه مي شوند نبايد شامل مواد شيميايي            -محصوالت آرايشي  .1
حاديـه  ات. مـانعتي نـدارد   هنوز در امريكا، وجود اين گونه مـواد در محـصوالت م           . مضر باشند 

 ماده شـيميايي را كـه مـشكوك بـه ايجـاد سـرطان، جهـش                 1100اروپا، استفاده از حدود     
در مقابل ايالت متحده وجود دو      . ژنتيكي و يا آسيب توليد مثلي هستند ، ممنوع كرده است          

  . ماده شيميايي را در محصوالت محدود كرده است
محصول  اطالع كافي از نظر نـوع تركيبـات بـه            حق دارند در هنگام خريد      مصرف كنندگان    ..22

داشته باشند، ولي به علت اينكه هيچ توليـد كننـده اي محـصول را از                محصول  كار رفته در    
 دي اكسان و فرمالدئيد آزمايش نمي كند نام آنها بر روي برچسب محـصول               4-1نظر وجود   

 .  ذكر نمي گردد
امـا توليـد    . قبت هاي بيشتري نيـاز دارنـد      به دليل اينكه كودكان آسيب پذير تر هستند مرا         ..33

در حقيقـت در    . كننده ها ميزان خطرات مواد شيميايي را براي كودكان در نظر نمي گيرنـد             
 كه براي   رندتعداد زيادي از محصوالت آزمايش شده در اين مقاله آلودگي شيميايي وجود دا            

 . سالمتي كودكان مضر هستند
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ــيش از        ــروزه بـ امـ
 توليـــد كننـــده 1000

 - آرايـــشيمحـــصوالت
ــواد   ــتي، مـــ بهداشـــ
شــيميايي بــي خطــر را 
جايگزين مواد شيميايي   
خطرنــاك كــرده انــد و 
داراي نــشان ســالمت  
كامل محصول هـستند    
ــود آن  ــت بهب  و در جه

  .كوشش مي كنند نيز


