Deodorants en antitranspiranten veilig
te gebruiken
Mogelijk heeft u het ook eens in
uw mailbox gehad: een bericht
over de vermeende schadelijkheid
van stoffen in deodorant en antitranspirant. Uit bezorgdheid sturen mensen het bericht door naar
vrienden en familie. Gelukkig is
deze bezorgdheid niet nodig. Om
het misverstand uit de wereld te
helpen, heeft de Nederlandse Cosmetica Vereniging deze folder uitgebracht. De inhoud hiervan is afgestemd met de Voedsel en Waren
Autoriteit en KWF Kankerbestrijding. Samen onderschrijven zij de
conclusie dat deodorants en antitranspiranten veilig zijn.
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uitgevoerd. Parabenen worden aan cosmetica
toegevoegd, maar bijvoorbeeld ook aan voedings- en geneesmiddelen. In borstweefsel van
vrouwen met kanker werden parabenen gevonden. De onderzoekster redeneerde simpelweg
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