Udarbejdet af: Astma-Allergi Danmark feb. 2012

TEST – Fastelavnssminke til børn
Make-Up Sticks TESTVINDER




Pris: 29,95
Farver: Rød, gul, blå, grøn, sort og hvid
Forhandles i: BR og Toys'r'us

Toksikologens dom: Make-Up Sticks vinder testen fordi farverne
hverken indeholder parfume eller allergifremkaldende
konserveringsmidler. Men også fordi Make-Up Sticks til forskel fra de
andre fastelavnssminker ikke opfordrer forældrene til at allergiteste
deres børn. De skriver heller ikke ord eller vendinger om produktet,
som der ikke er dokumentation for.
Make-Up Sticks er konserveret med Methyl- og Ethylparaben som sjældent giver allergi, men som
nogen er bekymret for kan have en hormonforstyrrende effekt. Lige netop disse parabener er dog
vurderet sikre i kosmetiske produkter.

Funny Face TESTVINDER




Pris: 99,95
Farver: Hvid, beige, orange, brun, rød, gul, blå,
grøn, sort og lilla
Forhandles i: BR og Toys’r’us

Toksikologens dom: Funny Face vinder testen fordi
farverne hverken indeholder parfume eller
allergifremkaldende konserveringsmidler. Men også fordi
Funny Face til forskel fra de andre fastelavnssminker ikke opfordrer forældrene til at allergiteste deres
børn. De skriver heller ikke ord eller vendinger om produktet, som der ikke er dokumentation for.
Produktet er konserveret med Methyl- og Ethylparaben som sjældent giver allergi, men som nogen er
bekymret for kan have hormonforstyrrende effekt. Lige netop disse parabener er dog vurderet sikre i
kosmetiske produkter.
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Rio Face Painting Make-up




Pris: 49,95
Farver: Hvid, rød, blå, gul, sort og brun
Købt i: Føtex

Toksikologens dom: Indholdsstofferne er gode nok. Men på
emballagen står der, at kan allergi-teste på armen, hvor man lader
farven sidde i 30-60 min. Det er ikke korrekt at man kan teste på den
måde, og det kan give falsk tryghed, da der typisk vil gå op til 48
timer før en allergisk reaktion viser sig.

Lyra Ansigtssminke blyanter basis




Pris: 89,00 kr.
Farver: Hvid, gul, rød, blå, grøn og sort
Købt i: Lirumlarumleg.dk:

Toksikologens dom: Hverken parfume eller allergifremkaldende
konserveringsmidler i farverne. Der står på pakken, at det er
dermatologisk testet, og det kan få forbrugerne til at tro, at produktet er
godt i forhold til allergi. Dermatologisk testet betyder, at produktet er
testet på ca. 30 personer i forhold til om det irriterede netop deres hud.
Derfor er en sådan test ingen garanti imod allergiske reaktioner.

Grim ‘tout Angsigtsfarver’ TEST-TABER




Pris: 119,00 kr.
Farver: Grøn, gul, hvid, rød, blå og sort
Købt i: Panduro

Toksikologens dom: Konserveret med stoffet Polyaminopropyl Biguanide
der er klassificeret som værende allergifremkaldende og kan give
kontaktallergi. På produktet opfordres der til, at forældrene kan lave en
allergitest, ved at smøre farven på barnets hud i 30-60 minutter og kigger
efter om der kommer rødme. Det er ikke korrekt og kan give falsk tryghed, da der typisk vil gå op til 48
timer før en allergisk reaktion overhovedet viser sig.
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Eulenspiegel Clown




Pris: 89,90 kr.
Farver: Hvid, rød, gul og blå
Købt i: Panduro

Toksikologens dom: Indeholder ikke allergifremkaldende stoffer. Det er
dårligt, at selve deklarationen står med meget små bogstaver, så det kan
være svært at se numrene for farvestofferne.
Uden på produktet står der ‘im test sehr gut’ men der står ikke noget om,
hvad der er testet for. Om farvene er blevet testet i forhold til sundhed
eller deres egenskaber som makeup. Det kan give forbrugerne en falsk
tryghed at det er testet ‘meget godt’ .
Producenter anbefaler også, at man laver en allergitest, inden man bruger det i ansigtet. Men det bør
man ikke gøre og det giver en falsk tryghed, da der typisk vil gå op til 48 timer før en allergisk reaktion
viser sig.

