
HÓA CHẤT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ AN TOÀN
DỰA TRÊN BA YẾU TỐ CHÍNH

ĐỐI TƯỢNG

EM BÉ

Người lớn Quá nhiều

T R Â N  T R Ọ N G ,  H O Á  C H Ấ T

Nếu không có những yếu tố chính trên, mọi khẳng định được đưa ra đều sẽ gây hiểu lầm.

Hít vào người 

Ai là người tiếp xúc 
với hóa chất ?

CÁCH TIẾP XÚC

NUỐT VÀO NGƯỜI

Hóa chất tiếp xúc đối 
tượng như thế nào ?

LIỀU LƯỢNG

QUÁ ÍT

Lượng hóa chất mà 
chủ thể tiếp xúc ?
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BẠN CÓ CHỨNG SỢ HÓA CHẤT ?

Nguồn tham khảo:

LÝ DO THUỘC
VỀ QUAN NIỆM

Chứng sợ hóa chất

Chứng sợ hóa chất  được định nghĩa là “nỗi sợ” hãi vô cớ đối với các chất hóa học. 
Nó là một dựa trên nhận định sai lầm rằng các thành phần “tự nhiên” là “tốt” và 
“tổng hợp” là “xấu”.

Các thành phần tự nhiên và tổng hợp thường giống nhau về mặt 
hóa học nhưng mọi người thích "tự nhiên" vì hai nhóm lý do:

Vượt trội hơn về mặt 
đạo đức hoặc thẩm mỹ

LÝ DO THUỘC
VỀ SẢN PHẨM
Vượt trội hơn về hiệu 
quả tác dụng

Holt S, Kennedy J. Thành phần sản phẩm chăm sóc cá nhân: Có phải tự nhiên, không hóa chất và hữu cơ luôn tốt nhất không? Tổng quan Nghiên cứu 2016. 
http: // www.researchreview.co.nz/getmedia/590a0f73-ca61-4d3b-a62c-2f8493f8c051/Educational-Series-Natural-versus-Chemical.pdf.aspx?ext=.pdf. [Đã 
truy cập 19Tháng 6 năm 2017].
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Các phân tử hương thơm nâng cao trải nghiệm liên quan đến sản phẩm.

VÌ SAO MÙI HƯƠNG LUÔN LÀ VẤN ĐỀ ?
 

Ăn một quả cam trong khi bạn đang kẹp mũi của bạn.
Nó ảnh hưởng đến mùi vị như thế nào?THỬ

Mùi có liên quan trực tiếp đến việc ảnh hưởng đến cảm xúc và trí nhớ trong não.
Kể cả mùi dễ chịu lẫn khó chịu.

Bạn có biết trẻ sơ sinh sử dụng khứu giác nhiều hơn bất kỳ giác quan khác của 
cơ thể? Nước hoa trong các sản phẩm dành cho trẻ em được thiết kế để:

Cho mẹ và bé gần 
nhau hơn 

Cải thiện độ 
thư giãn  

Nâng cao chất 
lượng giấc ngủ  
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CHẤT BẢO QUẢN DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Sản phẩm bạn dùng có thể bị nhiễm bẩn như thế nào?

CHẤT BẢO QUẢN LÀM CHO SẢN PHẨM CỦA BẠN GIỮ ĐƯỢC LÂU HƠN

Nguồn tham khảo:
1. Barker, J., Jones, M.V. Khả năng nhiễm trùng lan rộng do ô nhiễm khí dung trên các bề mặt sau khi xả nước nhà vệ sinh trong gia đình. J Vi sinh ứng dụng.

Chất bảo quản giúp giảm nguy cơ nhiễm bẩn đối với sản phẩm, vốn có thể gây nguy 
hiểm nếu vô tình sử dụng. Chất bảo quản cũng được dùng để bảo vệ sản phẩm không bị 
hư hỏng hoặc vi khuẩn xâm nhập.

2005; 99: 339–347. Thư viện trực tuyến Wiley. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.2005.02610.x/full. [Ngày truy cập: 19 tháng 6 năm 2017]. 
2. Grice EA, Serge JA. Hệ vi sinh vật trên da. Đánh giá bản chất. http://www.nature.com/nrmicro/journal/v9/n4/full/nrmicro2537.html [ngày 19 tháng 6 
năm 2017]

Nhúng ngón 
tay vào lọ  

Ấn lòng bàn tay 
vào miệng tuýp 

Đổ nước vào 
trong sản phẩm

Vi sinh trong 
không khí

Nhấn tay lên 
miệng vòi 
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Vừa đủ (8 ly)
Cơ thể khỏe mạnh

Quá nhiều
(> 6 lít) Gây tử vong

Quá ít (<8 ly)
Gây tử vong do mất nước

LIỀU LƯỢNG TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT 

Mọi thứ đều tiềm ẩn nguy cơ tùy theo liều lượng.
Chúng ta không thể tránh mọi thứ!

Nguồn tham khảo:

Ngay cả những chất tưởng chừng như vô hại mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày cũng có 
thể gây chết người nếu dùnng quá mức cho phép

Liều lượng tạo ra chất độc. Compound Interest 2014. http://www.compoundchem.com/2014/05/19/natural-vs-man-made-chemicals-dispellingmisconceptions/ 
[Ngày truy cập: 19 tháng 6 năm 2017].


