Producten vrij van cocamidopropylbetaine
Alleen die cosmetica en huishoudelijke producten (vooral shampoo’s, zepen en andere schuimende toiletartikelen)
gebruiken, waarvan de ingrediëntenlijst geen cocamidopropylbetaine bevat. Gelijkaardige stofnamen die wel
toegestaan zijn bv. cocamide DEA, cocamido sulfosuccinaat, sodium cocoamphoacetate en betaine. Er zijn diverse
producten die hier aan voldoen (zie voorbeelden in onderstaande tabel). Controleer ALTIJD of er mogelijk iets is
veranderd aan de ingrediënten van het product.

Zepen, douche- en
badproducten

Avène (milde douchegel, Xeracalm A.D. doucheolie), Balneum (bad/doucheolie, waslotion),
Eucerin (AtopiControl bad & douche olie, pH5 doucheolie en waslotion, UreaRepair plus waslotion
5% urea. NIET: zeepvrij wastablet), Fagron (badolie, bad & douchecrème/lotion), Hypogeen
(zeepvrije waslotion), Kneipp (badolie, douche foam en olie. NIET: badschuim, douche en crème
douche), Louis Widmer (Remederm: douche/badolie, olie), Neutral (zeeptablet), Physiogel
(douchegel)

Shampoo

Eucerin (DermoCapillaire: pH5 milde shampoo, kalmerende urea shampoo), Fagron (extra milde
shampoo), Louis Widmer (Remederm shampoo), Neutral (conditioner), Physiogel (2-in-1
shampoo en conditioner), Sanex (normaal haar en antiroos). Denorex, Ketoconazol en Selsun
shampoo (op recept)

Deodorant

Hypogeen (deo), Louis Widmer (alle antiperspirant en deo zonder aluminium zouten), Neutral
(roll-on, stick, spray), Sanex (alle sprays, rollers en sticks)

Reiniging- en
verzorgingsproducten

Avène (alle gezichtsreiniging, scheerschuim en -gel), Eucerin (DermatoClean: 3-in-1 micellaire
reinigingslotion, oogreinigingslotion waterproof make-up, verzachtende reinigingsmelk.
DermoPure: micellair water. NIET: Dermatoclean zuiverende tonic), Neutral (face wash lotion, face
tonic), La Roche Posay (Hydreane, Hydraphase en Toleriane: alle. Respectissime waterproof
oogreiniger, verzachtende lotion), Louis Widmer (micellaire reinigingslotion, oogmake-up
reiningslotion ook waterproof, wash gel, tonic zonder alcohol, skin appeal lipo sol tonic), Physiogel
(gentle facial cleanser), Sanex Men (dermosensitive scheerschuim)

Tandpasta

Elmex (alle anti-cariës en sensitive. NIET: sensitive whitening tandpasta), Prodent (alle), Oral B
(alle, BEHALVE: 3D white luxe), Zendium (alle)

Websites (voor producten en ingrediënten):
www.balneum.nl, www.eucerin.com/nl/producten/1/, www.eauthermaleavene.nl, www.elmex.nl,
http://www.fagrondermaconcept.nl/nl/producten?pid=50, www.hypogeen.nl, www.kneipp.com, www.laroche-posay.nl,
www.louis-widmer.nl, www.neutral.nl, http://nl.sanex.be/producten, www.oralb.nl, https://www.physiogel.com/sg,
www.zendium.nl
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze lijsten omdat fabrikanten regelmatig hun samenstelling van hun product
veranderen. Men dient altijd zelf te controleren of het klopt. De lijsten worden eens per 1-2 jaar geupdate. Fouten of
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