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Beş Adımda Sağlıklı Kozmetik 
Kozmetik sektörünün sağlımızı tehdit ettiğini hepimiz bilsek de hayatımızdan çıkaramıyoruz. Peki 
ne yapmalı? Sizler için derlenen aşağıdaki 5 maddenin ışığında daha az sağlığımızı tehdit eden 
ürünlere yönelmek hepimiz için bir başlangıç olabilir. Orijinal metin için tıklayınız. 

1. Kokulu ürünlerden kaçının! 

Çok iyi kokan ürünler çoğunlukla, birçok kimyasalın karıştırılarak elde edildiği ürünlerdir. 
Bu kimyasallar vücudumuzda alerji ve hormon değişikliği gibi olumsuz etkilere sebep 
olabilir. O nedenle harika kokan ürünler yerine daha az kokan ya da kokusuz ürünler tercih 
etmeliyiz. 

2. Ftalat içeren ürünlerden kaçının! 

Bu kimyasalın kanserojen olduğunu biliyoruz. Ten teması ile vücuda girmesi çok nadir bir 
durum olan ftalatların çoğunlukla koklanması veya yutulması sonucunda vücuda girdiği 
biliniyor. Saç spreyi, oje, oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve deterjanlarda ftalatlara 
rastlayabilirsiniz. 

3. “Paraben İçermez” ibaresine dikkat! 

Raf ömrünü uzatıcı olarak kullanılan parabenler ciltte egzama tipi tahriş ve alerjik 
reaksiyonlara sebep olur.  Zehirli ve toksik bir madde olan parabenler  vücutta östrojeni 
taklit eden madde olarak bilinir. Göğüs kanseri hastası kadınlar üzerinde yapılan 
araştırmalar sonucunda alınan tümör örnekleri içinde bol miktarda paraben maddesi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm makyaj malzemelerinde, kremler, 
şampuanlar ve daha bir çok üründe paraben bulunmaktadır. Bu nedenle “Paraben İçermez” 
ibaresi bulunan kozmetikleri tercih edebilirsiniz. 
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Bu bülten, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal 
Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında 
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz 
Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve   İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

http://www.yesilist.com/cms.php?u=7-ad-mda-kozmetikteki-zehirleri-hayat-n-zdan-c-kar-n&id=219


 

4. Çok köpürmesi iyiye işaret değil! 

Etiketlerde 'Sodium Laurly Sulfate' veya SLS olarak gizlenen “Sodyum Sülfat”, 
dişmacunları ve şampuanlarda bolca bulunur.  Bu kimyasalın en gözle görünen özelliği 
kullandığınız ürünleri köpürtmesidir. Karsinojen olduğu ispatlanmış olsa da bir grup bu 
kimyasalın az kullanımını savunurken, diğer grup tamamıyla karşıdır. Kozmetik endüstrisi  
son zamanlarda etiketlere, sülfatsızdır, SLS free, SLS yoktur gibi ibareler koymaya 
başladı. Bu ürünleri tercih edebilirsiniz.  

5. Anti-bakteriyellere dikkat! 

Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmezi anti-bakteriyellerin içinde gizlenen 
“Triclosan”lara diş macunları ve deodarantlarda da rastlayabilmekteyiz. Triclosan 
aslında cildi tahriş eder ve hastaneler haricinde pek de günlük hayata uygun değildir. 
Hormonlara negatif etkisi olduğu gibi bir de antibiyotiklere dirençli bakterilere de 
yardımcı olabilir. Bu nedenle illa anti-bakteriyel ürün arıyorsak bu özelliği taşıyan bir 
çok doğal üründen birini seçebiliriz (Örneğin: kekikli ürünler). 

Yanıltıcı Reklamlara Kanmayın! 

Yetkililer “Ürünü alırken yanıltıcı reklamlardan kaçınmalı. Kozmetiğin kendisi hiçbir zaman 
organik olamaz. Sadece içeriğinde kullanılan hammaddeler organik olabilir” diyor. Denetim 
esnasında ürünler, Tarım Bakanlığı’ndan onaylı ya da yurtdışından alınmış sertifikalarına göre 
değerlendiriliyor. Gelen belgelerin doğruluğuna ve verilen kurumların niteliğine göre 
onaylanıyorlar. Organik kozmetik üreten 
şirketler, Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği 
sertifikaları Tarım Bakanlığı’nın onayladığı 
çeşitli kurumlardan alabiliyor. Bu kurumlar, 
organik kozmetiklerin ham maddelerinde 
kullanılan ürünlerin Tarım Bakanlığı’nın 
organik tarım yönetmeliğine uygun olarak 
üretilip üretilmediğini denetliyor. Haberin 
tamamını buradan okuyabilirsiniz.  
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http://www.hurriyet.com.tr/organik-kozmetik-bir-efsane-mi-17419118


	

						1. Masaj Yağı 

      Mükemmel kokusu ve kas gevşetici özelliği sayesinde masaj yağı olarak kullanılabilirsiniz. 

      2. Diş Macunu 

      Karbonat ve biraz hindistan cevizi yağını karıştırarak florür içermeyen diş macununuzu         
hazırlayabilirsiniz.  

      3. Varis Kremi 

      Günde 3-6 kere varisli bölgeye masaj yaparak, bu mucizevi yağ sayesinde varislerinizden  
kurtulabilirsiniz. 

              4. Çatlak Kremi 

      Besleyici özelliği sayesinde çatlak derinize günde 3-4 kere uygulayarak sorunlu bölgede  
iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 

      5. Petrol Türevi  Vazelin Yerine  

      Hindistan cevizi yağı el kremi, kütikül kremi, makyaj temizleyici, dövme iyileştirici vs.  
gibi bir çok uygulamada vazelinden daha güvenli bir ürün olarak kullanılabilir. 

      6. Saç Bakımı 

      Saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve en az bir saat beklettikten sonra şampuan ile  
durulayın. Saç uçlarınıza da durulamadan kırıklarınız için uygulayabilirsiniz. 

      7. Gözenek Sıkılaştırıcı, Kırışık Önleyici ve Göz Kremi 

      Servet harcadığınız pahalı kremlerin yerine tüm bu alanlarda güvenle kullanabilirsiniz. 
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Hindistan Cevizi Yağı’nın Mucizeleri 



  	

Fransız Markası Florame’de Tüm Ürünler 
Sertifikalı 

Organik kozmetik malzemeleri temel maddelerinin ve 
içeriklerinde kullanılan aktif maddelerin yüksek kalitesiyle 
öne çıkarlar. Bu kozmetik malzemeleri etkisiz veya 
sentetik maddelerden değil, sertifikalı ve doğal veya 
organik olarak yetiştirilmiş bitki ham maddelerinden 
oluşan yardımcı madde bileşimleri içerirler. Bu da 
ürünlerin çevreye duyarlı ürünler olmasını garanti eder. 
Hem organik kozmetik hem de aromaterapi alanında lider 
marka olan Fransız markası Florame’nin tüm ürünleri 
sertifikalı ürünlerdir. Bu da tüm ürünlerin ‘çevre dostu’ 

olduğu anlamına gelir. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

Organik & Doğal Ürün 
Organik tarım içinde tekstil, temizlik ve kozmetik ürünlerine uygun 
standart bir yönetmelik Türkiye’de ya da Avrupa Birliği’nde 
bulunmuyor. Bu nedenle, organik veya doğal içerikli ürünlere 
etiketleri dünyanın en bilinen altı sertifika kuruluşu; Almanya’dan 
BDIH, Fransa’dan ECOCERT ve Cosmebio, İngiltere’den Soil 
Association, İtalya’dan ICEA ve Belçika’dan Bioform bir araya 
gelerek uzun çalışmalar sonucunda COSMOS-Standard isimli bir 
protokol oluşturdu. Standarda göre. Bir ürünün organik kozmetik 
olması için, yüzde 95’inin organik tarımla yapılmış doğal  
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     8. Güneş Koruyucu  

     Bu yağ doğal SPF içerir ve bu sayede cildinizi güneş yanıklarından koruyabilirsiniz.  

      9. Böcek Savar 

    Sivrisinek ve diğer haşerelerden korumak için hindistan cevizi yağını, nane ya da biberiye 
yağı ile karıştırıp cildinize uygulayabilirsiniz.  

Haberin tamamını okumak için tıklayınız.

http://www.healthyfoodhouse.com/28-surprising-uses-of-coconut-oil-for-personal-hygiene/?utm_source=naturalcuresnm&utm_medium=naturalcuresnm&utm_campaign=naturalcuresnm
http://www.kurumsalhaberler.com/florame/bultenler/fransiz-markasi-floramede-tum-urunler-sertifikali
http://www.healthyfoodhouse.com/28-surprising-uses-of-coconut-oil-for-personal-hygiene/?utm_source=naturalcuresnm&utm_medium=naturalcuresnm&utm_campaign=naturalcuresnm


 

içeriklerden, %5’ininse izinli sentetik kimyasallardan oluşması gerekiyor. Doğal içeriği oluşturan 
ürünlerin %95’inin tohumun toprağa atıldığı andan ambalajlanana kadar organik olarak üretilmesi 
gerekiyor. Doğal içerikteyse, yine %95 oranında doğal içerik gerekiyor ama bu doğal ürünlerin 
%95’inin organik olması gerekmiyor. Örneğin %90’ı organik, %5’i organik olmayan doğal 
ürünlerden olunca, doğal içerikli deniyor. Örneğin, bu içeriklerin %90’ı organik, %5’i organik 
olmayan şekilde üretildiyse, bu ürüne organik etiketi değil, ‘doğal içerikli’ etiketi koyuluyor. 

Tam metin için tıklayınız. 

Beautyworld Middle East 15-17 Mayıs 2016’da 
Dubai’de Gerçekleşti 

60 ülkeden toplam 37000 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
fuarda 1500 ayrı firma stant açtı. Güzellik, saç bakım, 
parfüm, ambalaj, ham madde, üretim makineleri ve sağlık 
ürünlerinden oluşan fuar bu kapsamda katılımcılara geniş  bir 
yelpaze sunuyor.  

2017 yılında tekrar Dubai’de gerçekleşecek olan fuarın 
tarihleri ise 14-17 Mayıs olarak belirlendi.  

Fuar çıktıları ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
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http://purneva.blogspot.co.uk/2014/04/organik-kozmetik-ekolojik-dogal.html
http://www.beautyworldme.com/frankfurt/5/for-visitors/welcome.aspx

