Hãy nói về các thành phần trong các
sản phẩm dành cho trẻ em

Những điểm khác biệt chính trên da em bé là:
Mỏng lên tới 30%
1
so với người lớn
Thấm hút hơn 2

Da của trẻ sơ sinh
khác nhau như thế nào?
Da của trẻ tiếp tục phát triển trong năm đầu tiên của trẻ đời sống.
Trong khi da phát triển thành một hàng rào hiệu quả hơn, trẻ sơ
sinh có tiếp xúc nhiều hơn với các chất kích thích, sự xâm nhập của
chất gây dị ứng và nhiễm trùng. Của chúng da cũng nhạy cảm hơn
với ánh nắng. Do đó, một số thành phầncó tác dụng tốt đối với
người lớn nhưng lại quá khắc nghiệt đối với trẻ sơ sinh.
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Trong năm đầu tiên, tốt nhất là sử dụng các sản phẩm có
thành phần dành riêng cho trẻ. Các thuộc tính chính cần tìm
trong một sản phẩm là:
•
•
•
•
•

Nhẹ nhàng và nhẹ nhàng
Không gây kích ứng da hoặc mắt
Đánh giá lâm sàng về việc không có khả năng dị ứng
Không phá vỡ độ pH có tính axit nhẹ (5.5) của da
Có một hồ sơ an toàn đã được thiết lập

"Tự nhiên" có nghĩa là gì?
Hãy nhìn vào tự nhiên để làm ví dụ về “tự nhiên”. Dưới đây là
các thành phần trong quả việt quất theo định nghĩa của James
Kennedy, một nhà hóa học giáo viên và tác giả đã xuất bản.
TẤT CẢ CÁC LOẠI VIỆT QUẤT TỰ NHIÊN
THÀNH PHẦN: AQUA (84%), ĐƯỜNG (10%) (FRUCTOSE (48%), GLUCOSE (40%),
SUCROSE (2%)), XƠ E460 (2,4%), AXIT AMINO (<1%) (AXIT GLUTAMIC (23%), AXIT
ASPARTIC (18%), LEUCINE (17%), ARGININE (8%), ALANINE (4%), VALINE (4%),
GLYCINE (4%), PROLINE (4%), ISOLEUCINE (3%), SERINE (3%), THREONINE (3%),
PHENYLALANINE (2%), LYSINE (2%), METHIONINE (2%), TYROSINE (1%), HISTIDINE
(1%), CYSTINE (1%), TRYPTOPHAN (<1%)), FATTY ACIDS (<1%) (OMEGA-6 FATTYAXIT:
AXIT LINOLEIC (30%), AXIT BÉO OMEGA-3: AXIT LINOLENIC (19%), OLEIC AXIT
(18%), AXIT PALMITIC (6%), AXIT STEARIC (2%), AXIT PALMITOLEIC (<1%)), ASH
(<1%), PHYTOSTEROLS, OXALIC AXIT, E300, E306 (TOCOPHEROL), THIAMIN, MÀU
SẮC (E163a, E163b, E163e, E163f, E160a), HƯƠNG VỊ (ETHYL ETHANOATE, 3-METHYL
BUTYRALDEHYDE, 2-METHYL BUTYRALDEHYDE, PENTANAL, METHYLBUTYRATE,
OCTENE, HEXANAL, DECANAL, 3-CARENE, LIMONENE, STYRENE, NONANE,
ETHYL-3-METHYLBUTANOATE, KHÔNG-1-ENE, HEXAN-2- MỘT, HYDROXYLINALOOL, LINALOOL, TERPINYL ACETATE, CARYOPHYLLENE, ALPHA-TERPINEOL,
ALPHATERPINENE, 1,8-CINEOLE, CITRAL, BENZALDEHYDE)
© 2017 James Kennedy - Tất cả quả việt quất tự nhiên

“Tự nhiên” là một tuyên bố mạnh mẽ, bắt nguồn từ lĩnh vực thực
phẩm, và nó đang ngày càng tìm đường thâm nhập vào một loạt
các mặt hàng mỹ phẩm. Nhưng FDA đã không định nghĩa thuật
ngữ "tự nhiên" và đã không thiết lập một định nghĩa quy định
trong việc ghi nhãn mỹ phẩm, dẫn đến lo ngại rằng xác nhận
quyền sở hữu có thể được sử dụng theo những cách gây hiểu lầm
hoặc lừa dối.
Thực tế là cuộc tranh luận về các thành phần tự nhiên rất phức
tạp. Mặc dù "tự nhiên" có thể thực sự tốt cho bạn, nhưng "tự
nhiên" không tự động bằng tốt hoặc an toàn. Điều đó đặc biệt
đúng khiđến với trẻ sơ sinh. Dưới đây là một số thành phần tự
nhiên có thể quá khắc nghiệt 5đối với làn da của em bé của bạn: 5

•
•

Limonene
Tinh dầu cam đắng

•
•

Tinh dầu bạc hà
Tinh dầu lạc

Hiểu về“nguồn gốc
tự nhiên”?
Một số người tin rằng nếu bạn có thể phát
âm tên của một thành phần, nó phải có
nguồn gốc tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự
nhiên. Nếu bạn không thể, nó phải được tổng
hợp. Thực tế phức tạp hơn nhiều.
Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO)
cung cấp một định nghĩa cho các thành phần
mỹ phẩm tự nhiên và Mỹ phẩm. Chúng được
coi là tự nhiên nếu ít nhất 50% trọng lượng
phân tử của chúng đến từ các nguồn như
thực vật hoặc khoáng sản, ngay cả khi đã
qua chế biến. Điều này có nghĩa là ngay cả
khi một sản phẩm trẻ em trải qua một số xử
lý để loại bỏ tạp chất, nâng cao hiệu suất và
cải thiện độ an toàn, nó vẫn có thể được coi
là có nguồn gốc tự nhiên.

“Không hóa chất” là gì?
Không có cái gọi là “không có hóa chất”. Mọi chất trên đất là một
chất hóa học (ví dụ: nước, đường, muối) hoặc hỗn hợp của hóa
chất (ví dụ: gỗ, kem dưỡng ẩm, dầu ô liu).
Một số người coi "hóa chất" là những chất sản xuất tổng hợp. Tuy
nhiên, liệu một chất được tìm thấy trong tự nhiên hoặc được tạo
ra trong phòng thí nghiệm không xác định được tiềm năng của nó
an toàn hoặc không an toàn.

Thiên nhiên có thể tạo ra những chất có hại
hoặc chết người (như thực vật chất gây dị
ứng hoặc nấm độc), và các phòng thí
nghiệm có thể sản xuất chất an toàn và có
lợi (như vitamin và thuốc).

Bạn đánh giá như thế nào
hóa chất cho an toàn?
Bản thân hóa chất không nguy hiểm. Đó là cách chúng được sử dụng điều
đó tạo ra sự khác biệt. Và việc ghi nhãn hóa chất sẽ gây hiểu lầm nguy hiểm
nếu không nghĩ về sản phẩm, chủ đề và công dụng của nó. Tất cả những
điều này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn
Các đối tượng khác nhau có những yêu cầu khác nhau. Bạn đang đối phó với
một em bé, một đứa trẻ hay một người lớn? Liều dùng cho người lớn, trong
khi hoàn hảo cho một người lớn, có thể có hại cho một em bé
Sau đó, bạn phải xem xét cách chúng ta tiếp xúc với hóa chất. Ba con đường
là trên da, qua đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Một đơn giản ví dụ về
tầm quan trọng của việc tiếp xúc đúng cách: trong khi uống nước rất tốt cho
bạn, hít phải nước có thể gây tử vong
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Ai đang là đối tượng
tiếp xúc ?

Cách bắt đầu sử
dụng sản phẩm?

Bao nhiêu lượng
hóa chất
đang được sử dụng?
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QUÁ NHIỀU

Chất bảo quản để làm gì?
Chất bảo quản được thêm vào để làm cho các sản phẩm chăm sóc em
bé trở nên an toàn. Không có chất bảo quản, hầu hết các sản phẩm sẽ
không giữ trong phòng tắm vì hơn một vài ngày mà không phát triển
nấm mốc hoặc vi khuẩn. Đó là tương tự với thực phẩm — chúng ta cần
chất bảo quản để ngăn ngừa hư hỏng.

Làm thế nào các sản phẩm chăm sóc em bé
có thể bị nhiễm bẩn?

Nước thấm vào
sản phẩm

Vi khuẩn trong
không khí

Ngón tay nhúng
vào lọ

Ngón tay nhúng
vào lọ

Hai chất bảo quản với nhiều thập kỷ sử dụng và hỗ trợ
an toàn từ FDA và American College of Toxicology là:
SODIUM BENZOATE
Một loại muối tổng hợp
của axit benzoic đó là
tự nhiên được tìm thấy
trong sữa.

PHENOXYETHANOL
Một chất bảo quản
tổng hợp điều đó xảy
ra một cách tự nhiên
trong trà xanh.

Nhưng không phải chất bảo quản nào cũng thích hợp để sử
dụng trong sản phẩm chăm sóc em bé. Dưới đây là một số hạn
chế từ chính phủ hoặc các tổ chức nghề nghiệp, ở10 Hoa Kỳ hoặc
ở nước ngoài:

?

ISOTHIAZALIONONES (Ví dụ: BENZOISOTHIALIZINONE)
CRESOLS (Ví dụ: ISOPROPYL CRESOL)
FORMALDEHYDE
HỢP CHẤT MERCURY (Ví dụ: PHENYL MERCURIC SALTS)

Tại sao mùi hương lại
quan trọng ?

Tôi có thể tin tưởng
những nguồn nào?

Trẻ sơ sinh sử dụng khứu giác nhiều hơn bất kỳ giác quan nào khác. Đánh
hơi ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và kích hoạt ký ức trong não—cả dễ
chịu hay khó chịu.11 Hoài nghi? Thử ăn một quả cam trong khi giữ mũi của
bạn và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến vị giác

Khi tìm kiếm thông tin, điều quan trọng là phải xem xét nguồn. Thông tin
có được kiểm định bởi một nhóm có uy tín không? Là tác giả bán một sản
phẩm? Nó có được viết theo cách giật gân không?

Nước hoa trong các sản phẩm dành cho trẻ em
có thể hỗ trợ: 12

Dưới đây là một số tài liệu đáng tin cậy:
CosmeticsInfo.org – được điều hành bởi Hội đồng Sản phẩm Chăm sóc Cá nhân, trang web
này là một tài nguyên chuyên sâu với sự thật và khoa học đằng sau các thành phần

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – tạp chí y sinh và khoa học đời sống tại Hoa Kỳ
Thư viện Y khoa Quốc gia của Viện Y tế Quốc gia

Tăng sự thư giãn

Giúp cải thiện
giấc ngủ

Cải thiện tình cảm
mẹ con

Hương thơm tạo ra một loạt các lợi ích cho trẻ sơ sinh. họ đang phù hợp
bất cứ khi nào không có hiện tượng nhạy cảm hoặc tình trạng da.

IFRAorg.org – có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, IFRA là cơ quan tự quản lý chính thức
cơ quan đại diện của ngành công nghiệp nước hoa trên toàn thế giới
toxnet.nlm.nih.gov – Tài liệu NIH để tìm kiếm cơ sở dữ liệu về chất độc học,
hóa chất độc hại, sức khỏe môi trường và thải độc
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