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Der er tusindvis af produkter med parfume. Der er ligeså
mange, der indeholder allergene konserveringsmidler. Så er
der hele historien om de naturlige, økologiske produkter. Vi
elsker økologi, når det drejer sig om mad, men økologi er
ikke ensbetydende med sund fornuft, når talen er om kosmetiske produkter. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Mange
økologiske produkter indeholder essentielle eller naturlige
olier – disse er som oftest allergifremkaldende.
Der er ét international allergimærke, hvis mission er at certificere produkter, så forbrugerne får muligheden for at vælge
hudvenligt – det er AllergyCertified.
Vi lancerede AllergyCertified i februar 2015. Vi har certificeret 70 produkter det første halve år. De bliver solgt i Europa,
Mellemøsten, Asien og snart USA.
Når vi modtager et nyt produkt, modtager vi også INCInavnet, CASnummeret og koncentrationen for hver ingrediens. Vores toksikolog laver en allergi-risikovurdering og hvis
produktet lever op til vores kriterier, certificerer vi produktet.
Der vil aldrig være parfume og allergene konserveringsmidler som for eksempel MI i AllergyCertified produkter. Du kan
læse mere om vores kriterier her:
http://allergycertified.com/about/criteria/

Vi har et advisory board med professor An Goossens fra
Belgien, Donald Belsito fra USA og PhD og sekretariatschef
Heidi Søsted fra Danmark. Vi mødes med vores advisory
board een gang om året og derudover skriver vi jævnligt til
dem med opdateringer eller presserende faglig-kemiske
spørgsmål.
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Vi er medlem af European Society of Contact Dermatitis,
hvilket betyder, vi har online adgang til den nyeste forskning
inden for hudallergi-området.
Vi arrangerer den årlige AllergyAward. Her inviterer vi nogle
af de bedste forskere, der taler om deres seneste forskningsresultater – det er den bedste måde at få spredt deres
viden ud til producenter, bloggere, journalister og politikere.
Vi uddeler også priser til de bedste hudvenlige produkter i
flere kategorier. Du kan læse mere om AllergyAward her:
http://allergycertified.com/allergyaward/

Næste år bliver AllergyAward afholdt I København den 12.
april. I 2017 planlægger vi at afholde AllergyAward 2017 I
London.
Du kan følge os på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Læs mere om os på vores hjemmeside og du er også altid
velkommen til at skrive til mig med spørgsmål:
lene@allergycertified.com
.
Venlig hilsen,
Lene Stiil
CEO
AllergyCertified

