
Allergifremkaldende duftstoffer  
og konserveringsmidler 

Hvad er duftstoffer og konserveringsmidler?
Der findes en række duftstoffer og konserveringsmidler som er særligt allergifremkaldende. 
Duftstoffer tilsættes selvsagt for, at tilføre produkter duft, mens konserveringsmidler beskytter 
produkter mod vækst af svampe og bakterier. Produkter der tilsættes duftstoffer og konserve-
ringsmidler er bl.a. kosmetik og plejeprodukter, parfumer, duftlys, rengøringsmidler og luftfri-
skere. 

Hvad er problemet med duftstoffer og konserveringsmidler?
Der findes omkring 2.500 duftstoffer. Ud af disse er ca. 100 kendt som allergifremkaldende. , og 
disse 100 stoffer er meget anvendt i dagligdags produkter.  De 26 mest almindeligt brugte allerge-
ne duftstoffer skal deklareres på emballagen. Øvrige duftstoffer skal kun angives som parfume. 
Det er bedst at bruge så få duftstoffer som muligt, hvis man vil forebygge allergi. Konserverings-
midler kan også fremkalde allergi.

Hvad gør Coop på dette område?
Coop har altid stillet krav til disse stoffer og forbudt stoffer der er særligt allergifremkaldende. 
Coop har aldrig anvendt fx MI og udfaset MG flere år før det blev forbudt ved lov. Coop har stort 
fokus på nye informationer om mulige allergifremkaldende stoffer og følger med i den nyeste 
viden om risikovurdering og har fokus på parfume generelt. 
Coop har forbudt deklarationspligtige duftstoffer og særligt allergifremkaldende konserverings-
midler på alle egne varemærker, også discount. Coop har  et forbud mod duftlys, samt at Ängla-
mark plejeprodukter skal være skal være svanemærkede. Senest har Coop forbudt 3 duftstoffer, 
som ikke er blandt de 26 duftstoffer, der i dag er deklarationspligtige.

Hvad kan du gøre?
Du kan gå efter Coops egne varemærker, Svanemærkede produkter samt produkter med den blå 
krans, hvis du vil undgå særligt  allergifremkaldende stoffer.  Kendte allergener bør helt undgås. 
Vil man for alvor nedsætte risiko for parfume allergi, så bør man gå efter parfumefri produkter, 
både som plejeprodukt og til vask og rengøring.

Du kan læse mere om duftstoffer og konserveringsmidler her

Samt her

http://www.videncenterforallergi.dk/allergi-konserveringsmidler-kosmetik.html
http://www.videncenterforallergi.dk/kontaktallergi-eksem.html

