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Även bensylalkohol finns med på listan
över vanliga allergener.
Påståendet att mascaran är oftalmologiskt och dermatologiskt testad syns på två
av produkterna. Detta betyder att de är testade på ögon och hud.
– De här påståendena används som förtroendeingivande försäljningsargument, men
som konsument får man inte se några resultat av testet, så påståendena betyder ingenting, säger Sofia Börjeskog. <RR>

slutsats
råd & rön har analyserat innehållet i nio svarta mascaror som marknadsförs för att ge mer volym. Ingen av
mascarorna i testet innehöll några av de tungmetaller
och cancerframkallande ämnen som vi testade för.
Alla mascaror utom rimmels klarade sig också bra i
testets hygiendel, där vi har undersökt om mascarorna innehåller mikroorganismer och om bakterier och
svamp utplånas av mascarans konserveringsmedel. I
Rimmels Volume Flash the Max Bold Curves kunde
den svamp som vi tillsatte överleva, vilket drog ner
mascarans samlade betyg.
Flera av mascarorna hade bristande innehållsförteckningar, de var svåra att hitta, svårlästa och ospecifika.

vad säger tabellen?
Testet är utfört av råd & rön i samarbete med andra
internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i
International Consumer research & Testing.

Påståenden: Tillverkarens påstående om produkten.
Oftalmologiskt testad betyder att den är testad på ögon
och dermatologiskt att den är testad på hud.

Pris, cirka: Priserna har hämtats från butiker i
januari 2012.

Innehållsdeklaration: Om det finns en innehållsdeklaration på eller nära produkten.

Samlat omdöme:
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

Läsbarhet, innehåll: Hur lätt innehållsdeklarationen är att
läsa.

Mikroorganismer: Vi har testat mascarorna i nyskick
efter dels generella spår av mikroorganismer, dels tre olika
vanligt förekommande bakterier som kan orsaka sjukdomar (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
och gallsaltstoleranta gramnegativa bakterier). Vi har även
testat om bakterier eller svamp utplånas av mascarans
konserveringsmedel.
Kemikalieinnehåll: Vi har analyserat om de innehåller
tungmetaller (arsenik, antimon, bly, kadmium, kvicksilver
och nickel) eller de cancerogena kemikalierna polycykliska
aromatiska kolväten och nitrosamin.
Försegling: Hur hygienisk förpackningen är. En plastförsegling som gör det omöjligt att öppna mascaran i butiken är
det mest hygieniska alternativet. näst bäst är en kartong.
En mascara som säljs utan försegling löper risk för att
öppnas och smittas av bakterier i butiken.

Specifikt färgpigment: Om mascarans innehållsdeklaration anger de specifika färgpigment som används eller om
det endast finns en lista med de färgpigment som företaget
använder, ej specificerat för respektive produkt.
Konserveringsmedel: Om mascaran innehåller konserveringsmedel enligt innehållsdeklarationen.
Parabener: Om mascaran innehåller parabener enligt
innehållsdeklarationen.
Parfymämnen: Om mascaran innehåller parfymämnen
enligt innehållsdeklarationen.
Hållbarhet: Den hållbarhetstid som företaget rekommenderar efter det att förpackningen öppnats.

Kontaktuppgifter om tillverkare och leverantörer, se sidan 51.
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