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INGREDIENSLISTA
Här är några exempel på vanliga ingredienser och vilken funktion 
de har i olika skönhetsprodukter.

ANTIOXIDANTER
Ämnen som skyddar kroppen från fria radikaler och därmed 
motverkar åldersprocessen i kroppen . T . ex . Tocopherol, 
Tocopheryl acetate och Ascorbyl palmitate .

ANTISTATISK
Hjälper till att reda ut håret i balsam, t . ex . Behentrimonium 
Chloride och Cetrimonium bromide .

ASTRINGENT
Tightar till huden och krymper porer, t. ex. alkohol och flera 
växtextrakt .

EMULGERINGSMEDEL
Gör att fett och vatten kan blandas i en kräm, t . ex . Cetyl 
Alcohol, Stearyl Alcohol och Glyceryl Stearate .

FILMBILDANDE
Lägger sig som en film på huden och ger en jämn känsla, t. ex. 
PVP, Polyethylene och Polysilicone-11 .

FUKTGIVARE
Håller kvar fukten i huden, t . ex . Glycerin, Hyaluronic acid, och 
Propylene glycol .

FÄRGÄMNEN
Anges ofta med ett CI-nummer . CI står för color index, t . ex . 
Karmin CI 75470 .

KELERINGSMEDEL
Stabiliserar tungmetaller i makeup .

KONSERVERINGSMEDEL
Förhindrar att bakterier, mögel och jäst växer till okontrollerat, 
t . ex . Phenoxyethanol, Methylparaben och Benzoic acid .

MJUKGÖRARE
Låser in fukt samt mjukar upp och slätar ut huden, t . ex . oljor 
och silikoner .

TENSIDER
Tensider är både fett- och vattenlösliga och kapslar in 
fettlöslig ”smuts” så att den går att skölja bort med vatten, 
t . ex . Sodium Laureth-Sulfate (SLES), Sodium Lauryl Sulfate 
(SLS) och Betaine .

PH-JUSTERARE
Ger produkten rätt pH för användningsområdet . T . ex . Citric 
acid, Sodium hydroxide och Lactic acid .

PROPELLANT
Drivmedel som går från vätska till gas i sprayprodukter som 
deodoranter, hårspray eller mousse, t . ex . Butane, Propane 
och Isopentane .

UV-FILTER
Skyddar huden mot solens strålning, t . ex . Titanium dioxide, 
Zinc oxide och Benzophenone-1 .

VISCOSIT Y CONTROLLING
Justerar hur trögflytande produkten är, t. ex. Sodium Chloride, 
Xanthan Gum och Sodium acrylates copolymer .

VITAMIN A
Minskar och förhindrar rynkor samt jämnar ut hudtonen, t . ex . 
Retinol, Retinyl palmitate, Retinyl acetate .

SÄKRA INGREDIENSER 
Kosmetiska produkter som säljs inom EU/EES måste vara 
säkra att använda och samtliga ingredienser kontrolleras 
noggrant av EU-kommissionens expertkommitté för 
konsumentskydd innan de sätts på marknaden. Med 
andra ord kan man känna sig helt trygg med att produkter 
som är köpta inom EU/EES är säkra att använda. 

Kosmetika- och kemikalielagstiftning ser till att skönhets- 
produkter inte innehåller något som är skadligt för dig, 
men	när	det	kommer	till	hållbarhet	finns	det	mer	man	
kan göra. Vi jobbar för att våra egna produkter ska vara 
så bra som möjligt och har därför en restriktionslista med 
ämnen som inte får förekomma i KICKS egna produkter. 
Listan innehåller ämnen som har, eller misstänks ha, 
negativ påverkan på miljö och användare. Restriktions- 
listan uppdateras löpande och driver oss att ständigt välja 
bättre ingredienser för våra egna varumärken. Restrik-
tionslistan	finns	längst	bak	i	hållbarhetsrapporten.
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