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Endelig kan danskere med allergi, eller 
danskere som ønsker at forebygge al-
lergi, føle sig trygge ved deres valg af 
makeup. Nu er det muligt at købe make-
up med allergimærket Den Blå Krans.

Hvis du er allergiker og ikke hører til den gruppe, der kan 
lide at gå helt uden makeup, så er det gode nyheder, at du 
nu kan vælge at bruge makeup, hvor der er taget særlige 
allergihensyn. Parfume er valgt fra, og der er tænkt over 
at mindske allergirisikoen, da der blev tilsat konserverings-
midler. ”Vi ønsker at gøre det let for forbrugerne at finde 
produkter med lav allergirisiko, og vi er derfor glade for, at 
det nu også er muligt at træffe et allergivenligt valg, når det 
gælder makeup”, siger Rikke Bille, chef for Den Blå Krans 
hos Astma-Allergi Danmark.

En krans, der hjælper
Den Blå Krans er med til at hjælpe forbrugerne med at spotte 
de produkter, som er uden parfume, uden særligt udvalgte 
konserveringsmidler og andre ingredienser, som Astma-Al-
lergi Danmark har viden om hyppigst kan give anledning 
til allergi. Også uundgåelige urenheder af metaller såsom 
nikkel, kobolt og krom er minimeret mest muligt. Den Blå 
Krans-mærket kan også hjælpe de forbrugere, der ikke lider 
af allergi, men som ønsker at bruge produkter uden disse 
grupper af indholdsstoffer. Det har længe været muligt at 
kigge efter Den Blå Krans på hudplejeprodukterne, men nu 
er det altså også et mærke på makeuppen.

Overreaktion
Allergi er en overreaktion i kroppens immunsystem over for 
ellers normalt uskadelige stoffer. Immunsystemet skal forsva-
re kroppen mod angreb af fremmede stoffer, men ved aller-
gi danner kroppen antistoffer mod helt almindelige stoffer, 
som vi omgiver os med i hverdagen. Det kan blandt andet 

være i luften, i maden eller i makeup og hudpleje. Der sker 
altså en "fejl" fra kroppens side, når du overreagerer på al-
mindelige stoffer. I den situation bliver de almindelige stoffer 
allergener. Størst risiko for at udvikle allergi er, når ekspone-
ringen er stor – det vil sige noget, du ofte er i kontakt med, 
og som du udsættes for i høje koncentrationer.

Allerede på hylden
De første makeupprodukter med allergimærket Den Blå 
Krans er allerede lanceret. Det er det danske kosmetikfirma 
LØWÉN, som har sendt Blå Krans-mærkede mascaraer på 
markedet. ”Vi er meget stolte over, at vores mascaraer nu 
bærer allergimærket Den Blå Krans. Tryghed for forbrugeren 
er en vigtig del af LØWÉNs værdisæt, og Den Blå Krans er 
en blåstempling af vores allergivenlige makeup”, siger Filip 
Løwén Nielsen, stifter af LØWÉN. LØWÉNs Beyond Volume 
& Curl Mascara har netop vundet Årets Care & Protect Pris i 
Danish Beauty Award.

Også Matas’ stribede produkter inkluderer foreløbigt to BB 
Ansigtssolcremer med Den Blå Krans. Hos Matas har de 
arbej det med allergimærket Den Blå Krans på hudplejepro-
dukter igennem flere år, men udvider altså nu sortimentet 
til også at omfatte makeup. ”Det er vigtigt for os, at vores 
sortiment favner alle, og dermed også forbrugere med allergi 
og dem, der ønsker at forebygge. Derfor er vi meget tilfredse 
med, at vi nu også kan tilbyde kosmetik med Den Blå Krans”, 
siger Elisabeth Toftmann Klintholm, chef for Investor Rela-
tions og Corporate Affairs i Matas.

A
f 

A
nn

e-
D

or
te

 M
at

hi
es

en

Godt nyt for danske allergikere
Nu kan du købe makeup
med Den Blå Krans

Den Blå Krans
Den Blå Krans er et internationalt allergi-
mærke, der kan findes på flere end 3.000 
produkter på markedet i over 50 lande til glæde 
for alle, som vil tage hensyn til allergi. Den Blå 
Krans har fokus på hudallergi i syv produktkate-
gorier, hvor personlig pleje er én af dem. Kriterier 
for makeup er netop blevet tilføjet.

Også Matas’ stribede produkter inkluderer foreløbigt to BB 
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Naturlig er ikke lig med parfumefri 
Som med anden makeup er det stadig vigtigt at fjerne make-
uppen og rense huden, inden du går i seng. Og det kan 
være en idé at veksle mellem forskellige produkter, så du 
ikke udsættes for de samme ingredienser igen og igen. Husk 
også, at naturlig og økologisk ikke nødvendigvis indebærer 
lav allergirisiko – noget af det mest allergifremkaldende kom-
mer fra naturen. Naturlige parfumestoffer er lige så allergi-
fremkaldende som kunstigt fremstillede. Vil du helt undgå 
makeup med parfume, så kan du nu bruge Den Blå Krans 
som pejlemærke.

Astma-Allergi Danmark
Astma-Allergi Danmark er en medlemsorganisa-
tion med ca. 10.000 medlemmer. Astma-Allergi 
Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, 
allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag.  
Astma-Allergi Danmark står bag kriterierne til 
allergimærket Den Blå Krans. n


