
Stoffer der er under mistanke for  
hormonforstyrrende effekter i kosmetik

Hvad er hormonforstyrrende stoffer? 
Nogle kemiske stoffer har samme virkning som kroppens naturlige hormoner, mens andre på-
virker omsætningen af de naturlige hormoner i kroppen.  Det er den slags stoffer, som går under 
betegnelsen hormonforstyrrende stoffer, fordi de medfører forstyrrelser i hormonbalancen
I kosmetiske produkter såsom plejeprodukter og solcreme bruges en række stoffer, som er under 
mistanke for at være hormonforstyrrende.  Det drejer sig bl.a. om visse parabener, 4MBC, BHA 
og BHT, der er tilsat som konserveringsmidler og solfiltre. Stofferne er lovlige at bruge, og det er 
ikke bevist at det påvirker vores sundhed. Men forskning tyder på, at når det kommer til stof-
fer, der er under mistanke for hormonforstyrrende effekter, så kan give anledning til bekymring 
fordi en sikker grænseværdi kan være svær at fastsætte.  Desuden diskuteres det også, om der 
kan være en ukendt såkaldt cocktail effekt ved udsættelsen for flere stoffer på en gang. Coop har 
derfor valgt at anvende forsigtighedsprincippet og stille krav til stoffer der er under mistanke for 
hormonforstyrrende effetkter.
 
Hvad er problemet med mistænkte  
hormonforstyrrendestoffer i kosmetik?
De sundhedsmæssige konsekvenser af hormonforstyrrende stoffer kan være øget barnløshed, 
dårlig sædkvalitet og tidlig pubertet. Solcreme giver særlig anledning til bekymring fordi det an-
vendes bredt også til små børn. Stofferne Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-1, -2, -3, 
-4, og 4-MBC er eksempler på solfiltre med mistænkt hormonforstyrrende effekt. Miljøstyrelsen 
opfordrer til at undgå solcremer med 4-MBC til børn under 12 år.

Hvad gør Coop på dette område?
Coop anvender forsigtighedsprincippet, og derfor indeholder ingen af vores egne varer  stoffer, 
som mistænkes for at give hormonforstyrrelser. Flere år før vores konkurrenter forbød og udfa-
sede vi parabener og brugen af mistænkte hormonforstyrrende stoffer i personlig pleje produkter 
i egne varemærker.  Coop Danmark har i dag et totalt forbud i egne varemærker mod ALLE stof-
fer, der er under mistanke for at være hormonforstyrrende. 

Hvad kan du gøre?
Hvis du vil undgå stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kan du gå efter 
Coops egne varemærker. Du kan også vælge Svanemærke kosmetik- og plejeprodukter, da disse 
ikke må indeholde stoffer der er under mistanke for at være hormonforstyrrende. 

Du kan læse mere om hormonforstyrrende stoffer her

Og på Politiken her samt Tænk her

http://mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/hormonforstyrrende-stoffer/
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/forbrugerkemi/ECE2287278/saadan-undgaar-du-hormonforstyrrende-stoffer/
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/17-hormonforstyrrende-stoffer

