
Fra morgen til aften bliver vi udsat for kemikalier, som kan have skadelige virkninger på vores hormonsystem 
(de såkaldte hormonforstyrrende stoffer). Vi indånder disse stoffer, indtager dem eller får dem ind via huden. 
Selv i meget små mængder kan hormonforstyrrende stoffer forøge risikoen for at udvikle fertilitetsproblemer, 

fedme, neurologiske forstyrrelser eller endda kræft. (1) 

Her er nogle af de mange måder, hvorpå vi i dagligdagen er udsat 
for stoffer, der mistænkes for at være hormonforstyrrende.

HORMONFORSTYRRENDE 
STOFFER I DIN 

HVERDAG!

Undersøgelser fra årene 2013-2018 
har afsløret, at:

I Frankrig indeholdt 
2 ud af 16 tandpastaer 

med whitening triclosan
 eller propylparaben, 

der begge er forbundet 
med hormonforstyrrelser.

Hver anden BB Creme, der blev testet i Italien, 
indeholdt propylparaben eller butylparaben, der 
mistænkes for at være hormonforstyrrende.

19% af fødevareprøver -  mest frugt - som blev 
testet rundt om i Europa indeholdt en eller flere 

sprøjtemiddelrester fra hormonforstyrrende 

3 ud af 6 børnejakker, der blev 
testet i Norge, indeholdt fluorstoffet PFOA, 
som kan være kræftfremkaldende.

I Danmark indeholdt 2 ud af 16 
hovedtelefoner ftalater, 

som knyttes til barnløshed.

I Norge migrerede ftalater, bisphenol A og 
andre hormonforstyrrende stoffer fra 9 ud af 
11 drikkedunke.
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I Danmark indeholdt 
2 ud af 3 børnetyggegummier tilsætningsstoffer, 

der kan være hormonforstyrrende.

En tredjedel af take-away indpakningspapir testet 
over hele Europa indeholdt fluor-forbindelser, en 
gruppe stoffer der mistænkes for at være 
hormonforstyrrende.
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8 ud af 14 dåser til læskedrikke testet i Danmark 
indeholdt forskellige bisphenoler, mistænkt 

for at være hormonforstyrrende, bl.a. bisphenol A i 
lakken på dåsens inderside. I Norge blev der fundet nonylphenol ethoxylat 

i alle testens 6 legetøjsbamser. Stoffet kan være 
skyld i leverkræft, barnløshed, type-2 diabetes, 
fedme og hyperaktivitet.

I Danmark indeholdt 6 ud af 11 klapvogne 
klorparaffiner, der mistænkes for at 

have hormonforstyrrende egenskaber.

BABY WIPES

4 ud af 21 babyvådservietter testet i Frankrig 
indeholdt parabener, der mistænkes 
for at være hormonforstyrrende.

BABY WIPES

Hver tredje anti-age creme indeholdt methyl-, 
propyl- og/eller ethylparabener, der mistænkes 

for at være hormonforstyrrende, 
da de blev testet i Tyskland. I Danmark indeholdt 4 ud af 12 controllers 

til spillekonsoler ftalater, klorparaffiner 
og/eller hormonforstyrrende flammehæmmere.

Indeluft og hustøv kan indeholde bly, flammehæmmere, ftalater og pesticider. Disse stoffer er sandsynligvis 
frigivet fra møbler, elektroniske apparater, tæpper, maling og lignende.

Måske udgør udsættelse fra hver af de 
undersøgte produkter ingen sundhedsrisi-
ko i sig selv. Men i kombination med alle de 
andre produkter, vi møder hver dag, bidra-
ger de til en bekymrende, daglig ekspone-
ring, som kaldes for 'cocktaileffekten'.

Den gode nyhed er, at vores medlem-
mers tests viste, at de hormonforstyrrende 
stoffer findes i nogle, men ikke i alle produk-
ter. Hverken pris eller mærke er afgørende, og 
det åbner for, at vi både kan bruge og købe 
sundere alternativer til en rimelig pris.

EU skal �erne hormonforstyrrende 
stoffer fra hverdagsprodukter.



KILDER

Denne udgivelse er en del af aktiviteter, der har modtaget støtte fra en 
arbejdsbevilling fra EU’s Forbrugerprogram (2014-2020)

BEUC takker  European Environment and Health Initiative (EEHI) 
for støtte til denne udgivelse.
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BABY WIPES

Hvis du vil vide mere om de forskellige kemikalier 
og se flere test, så besøg https://kemi.taenk.dk

www.beuc.eu
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