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ִנים שלנו ִנים והפְּ !בריאות זה הפָּ

אנחנו שומרות על הגזרה ומזמן בודקות היטב כל מה , הבריאות חשובה לנו

על הפנים  , אבל מה עם מה שלא נכנס פנימה ונותר על העור... שנכנס לנו לגוף

!הגיע הזמן למהפכת בריאות במוצרי הטיפוח? מה עם החומרים הללו. והידיים

תרבות  . ענף הקוסמטיקה והאיפור הוא עולם ומלואו וככזה יש בו טוב ורע

בין היתר , השפע מוכרת לנו חלומות ומעניקה אפשרות לרכוש מוצרים מוזלים

כל מוצרי הטיפוח  . גם מוצרי קוסמטיקה אשר מכילים חומרים כימיים רבים

זאת למרות  , הנמכרים בארץ מחויבים להצטייד ברישיון משרד הבריאות

מחקרים רפואיים  . חייםמסכנישברובם הגדול נמצאים חומרים מזיקים ואף 

נפט וחומרים רעילים אחרים בקוסמטיקה  , חשפו רמות גבוהות של מתכות

.הכימיקלית בכלל ובאיפור בפרט נקבעו .כרום ועופרת, אלומיניום: מתכות כגון

המסכנות את בריאות  , רמות חריגות מהתקנים המקובלים

ובסיבוכים במערכת העצביםבמחלות אוטואימוניותהמשתמשים

,  אני עוסקת בקוסמטיקה טבעית בהתאמה אישית ובטיפול המשלב גוף ונפש

אני רוקחת ללקוחותיי תכשירים קוסמטיים וטיפוליים בהתאמה אישית  

חשוב לי לייצר מודעות  . ומשתמשת אך ורק בחומרים טבעיים נטולי כימיקלים

בנושא שימוש בתכשירי טיפוח וקוסמטיקה שאינם ממוצרים טבעיים ולוודא  

.שכולם מבינים אילו חומרים הם מורחים על הגוף או מכניסים לתוכו

החלטתי שאין צורך להוציא דוקטורט בכימיה כדי לבחור באופן בטוח  

,  קוסמטיקה ומוצרי טיפוח אישי ויצרתי את החוברת  כדי לעודד את המודעות

להבין מה הסימנים אומרים וכיצד ניתן להחליף כל חומר ומוצר באלטרנטיבה  

.הטבעית והבריאה שלו

חזרה 
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פארבנים

מופיע כפארבנים

פרבלבוטיל

פרבלמתיל פרבלאיזופרופילפרבלאתיל

פרבלפרופיל 

ופטריות יעילחיידיםקוטל , חומר שימור

פרבניםהמותר של המירביהריכוז 

4%–על פי תקנות האיחוד האירופי 

,איפור, תכשירי גילוח, קרם לחות, שמפו

משחות שיניים ובתרופות  , קרם שיזוף

.לשימוש חיצוני ולהזרקה

מייבש את העור•

מאיץ הזדקנות•

עלול לגרום לאלרגיה•

,  מספר תמציות צמחים טבעיות ושמנים אתריים

,  שיש להם את הכוח להרוג חיידקיםמכיליםחומרים

שמרים 

:לדוגמה! ופטריות ביעילות

•GSE

אקסטרקט•

זרעי אשכוליות•

בנזואיןשמן אתרי •

(משמר מתחום המזון ) בנזואטסודיום •

י ארגון הבריאות  "ומוצרים נוספים אשר מאושרים ע•

.העולמי למוצרים אורגניים

חזרה 
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שמן מינרלי

שמן מינרלי מופיע כ

פרפין

LsododecanParaffinumפטרולאום

Liquidum

נגזרת של נפט גולמי שמקבע את הצבע 

במוצר

(לחות לפנים ולגוף) נמצא בקרמים 

גלוס-ליפ, שפתונים, צבעי שיער

ותכשירים רבים נוספים

יוצר על העור שכבה דמוית פלסטיק  •

מה שגורם  , שמפריעה לאספקת החמצן לעור

אלרגיות  , אקנה, גירויים, להצטברות רעלים

.והזדקנות מוקדמת

אוטמים ומזקינים את העור בכך שהם  •

חוסמים את מעבר החמצן דרך נקבוביות  

.העור

מרכיבים אלו  עלולים לגרום לאלרגיות  •

חלקם אף חשודים כמסרטנים  , ולהזיק לשיער

:שמנים צמחיים בכבישה קרה

שמני שקדים•

חוחובה•

קוקוס•

חמאת שיאה•

שמן זית•

שמן אבוקדו•

קוויאר שחור•

ווזלין

חזרה 
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טלק

.מינרל טבעי שמגדיל את נפח המוצר

כשהוא נמצא במוצר בריכוזים גבוהים  

!במיוחד

(אם מופיע ראשון ברשימת המרכיבים) 

•TALC

טלקום•

עלול לסתום את הנקבוביות ולגרום  

.לחלות בדרכי הנשימה

בעבר נמצא שהוא מכיל גם סיבי  

,ואלומניוםאסבסט 

כדי לספוח זיעה ולכווץ נקבוביות

:חומר נושם כגון

טפיוקהעמילן •

אבקת משי•

ליקואבקת •

טלק צמחי•

חזרה 
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סיליקון

סיליקון מופיע כ

CyclomethiconeDimethicone

תרכובת  –למשפחת הפולימרים שיךסיליקון 

סינתטית המתאפיינת בצמיגיות גבוהה ועמידות  

,  רכב, פלסטיקה: לחום ומשמשת תעשיות רבות כגון

...ועודציפיים

בשימוש  בעור הוא מסכך אותו ומעניק את תחושת  

הלחות החלקלקה והנעימה ובשימוש בשיער הוא  

מעניק לשיער מראה אחיד  , נועל קצוות מפוצלים

.ומבריק

בתעשיית הקוסמטיקה לא נעשה שימוש בסיליקון  

ממקור טבעי אלא רק בסיליקון סינתטי

מוצרי שיער

שמפו  ומרכך•

קרמים לעיצוב השיער•

ועודסרומים•

גוף וידיים, קרם  פנים

המגע של הגוף עם חומרים כימיקלים  

.מסב נזק רב ומצטבר, כסיליקון

הוא סוגר  בפועך, למרות מה שמוצהר

נועל את הלחות בתוכה  , את השערה

ואינו מאפשר לשיער לספוג או לשחרר 

לחות

סרום טבעי                                    

שמן זרעי משמש                     •

שמן חוחובה•

אובלפיכהשמן •

שמן זית•

קיקשמן •

Eויטמין •

שמנים אתריים

גרניום•

פצולי•

קמומיל רומן•

יסמין•

רוזמרין•

נבט חיטה•

ביסמוטחלופה לסיליקון –קוויאר שחור 

עלולה , שנחשב למינרל טבעי, אוקסיכלוריד

להזיק לעור בשל היותה מעוררת אלרגיה

חזרה 
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Fragranceחומרי בישום 

שיוצרים את הניחוח בכל  חומרי ריח הם החומרים

.  שבהם נעשה שימוש‘ הקוסמטיקה וכו, מוצרי המזון

 MUSKהניחוח מוביל הוא ה
MUSKSמלאכותי מורכב משתי קבוצות עיקריות

nitromusks
polycyclic musks

ונמצאים פעמים רבות  , חומרים המצטברים בגוף

. בעת בדיקות דם וחלב אם

:תמציות ריח קיימות ב

(שפתונים)קוסמטיקה מוצרי •

מוצרי ניקיון שונים•

מטהרי אויר וקטורת•

וכל מוצר שיש בו ריח•

כימיקלים שעלולים לחדור לעור ולמערכת  

וחלקם חשודים כמחוללי  , הנשימה
אלרגיות ומחלות כמו אלצהיימר וסרטן

חומרים אלו קשורים לבעיות של גירויי  

עור ורגישות עורית ואף לסרטן בבדיקות  

הם גם קשורים לבעיות פוריות  . מעבדה
.  בנשים בריכוזי חשיפה גבוהים

  polycyclicמחקרים מצביעים שגם
musk וגםnitromusks  יכולים להשפיע

.על מערכות הורמונאליות

MUSK טבעי מופק מבלוטות של זכרי

 Musk .צבאים

י "חומרי ריח טבעיים מופקים מצמחים ע

שהוא  )מיצוי האוסף את השמן האתרי 

,  לתמיסה מרוכזת( יוצר הריח בצמח

ג רבים של  "כאשר נדרשים ק

פרחים על מנת להפיק מעט שמן  /צמחים

.אתרי

שפתונים ללא בישום או עם תמציות ריח 

.  טבעיות מכילים פיגמנטים טבעיים

שפתונים המבוססים על שעוות דבורים  
 ’חמאת שיאה או שמנים צמחיים, טבעית

.ושמנים אתריים

חזרה 
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Phthalatesחומרי בישום 

הם מרכיב שכיח בחומרי פלסטיק  פתלטים

במוצרים  ונמצא שהם נמצאים במרכיב הריח 
.  קשה לאתר אותם בשלב הקנייהלכן ו

ציפויים של כדורי תרופות•

תוספי תזונה  •

חומרי סיכה•

מוצרי טיפוח אישי המכילים  •
ריח

חומרי ניקוי•

שעווה•

צבעים•

צללית עיניים•

קרם לחות•

לק•

סבון נוזלי•

החשוד כקשור להיווצרות מומי לידה  

במערכות הרבייה של בנים וכן לשינויים  

חודשים  3הורמונאליים בילודים בני 
.פתלטיםהיונקים חלב אם המכיל 

לפגוע  כעלוליםחומרים אלו נמצאו גם 

.  באיכות הזרע אצל אנשים בוגרים

75%-שבב נמצא "במחקר בארה

ממוצרי הקוסמטיקה שנבדקו בשוק  

כבכל  אם בפתלטיםנעשה שימוש 

בפתלטיםהמוצרים לא הוזכר השימוש 

על התווית וככל הנראה הוא נמצא 
.fragranceכמרכיב ב

.  ישנן חלופות ביולוגיות רבות בשוק

הבעיה היא שהם בדרך כלל יקרים ולא 
.יעילים כמו החומר הכימי

חזרה 
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PABAחומצות , בנזופנון

avobenzone-ואבובנזון

חומרים הסופחים את האור האולטרה  

(UVקרינת )סגול 

להקשיה  איניציאטור-פוטו

באמצעות יצירת קשרי  פולימריםשל

בחשיפה לאור ביישומים בתעשיית  צילוב

.  הדפוס וההדמיה, הדיו

ושיזוףתכשירי הגנה מהשמש 

ומגן על חומרי   UVבולעבנזופנון

וצבע בתמרוקים ובתכשירי  ריח

כמגן מנזקי  , ניקוי מנזקי קרינה

קרינה משתמשים בחומר כתוסף  

לפולימרים המשמשים לייצור  

אריזות שקופות

גורמים להפרשה מוגברת מבלוטות  

גורמים  , בייחוד בלוטת הזיעה, הגוף

.נזק לתאי עור בחשיפה ממושכת

בשוק קיימים מוצרים טבעיים לאפקט הגנה  

,  שמן קוקוס, שמן זית: קרם העשוי מ: מהשמש

,  שמן זרעי ענבים, חמאת שיאה אורגנית
,  קלנדולהתמצית אם Eויטמין , שעוות דבורים

תחמוצות אבץ  )חוסמי קרינה קרמיים 

שמנים  ( אסטקסנטין)אצה אדומה , (וטיטניום

לבנדר ועוד, רוזוודולי 'פצ: אתריים

חזרה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A8
http://lavender.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94
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Sodium Lauryl Sulfate) SLS  )

Sodium Lauryl Ether Sulfate SLES

דטרגנטים קוסמטיים נפוצים

בעלי יכולת הסרת שומן ולכלוך משיער  

ומעור ויכולת הקצפה מצוינת

SLS  חומר המייצר נוזליות למוצר

שלוומאפשר הקצפה 

סולפט  לאורילהשימוש הנפוץ בנתרן 

הנמוכהמתאפשר הודות לעלותו 

חומר כימי בתעשייה לקרצוף רצפות  

מסיר שומן ממנועים ודטרגנט  , במוסך

משחות שיניים•.לרחיצת מכוניות

וקונדישינרשמפו •

אמבטקצף גילוח וקצף •

תכשירים  , נמצא גם במסקרה•

כנגד פצעי בגרות ובסוגים  

.מסוימים של משחות שיניים עלול לגרום להיפרדות שכבות  •

.העור ולחספוס גס שלו

גורם להפרעות בתפקוד של  •

.המערכות הביולוגיות של העור

חומר ניקוי צורב אשר למעשה  •

הגומות  )מאכל את זקיקי השיער 

(  בעור שמתוכן צומחות השערות

.ופוגע ביכולתם להצמיח שיער

.  שכבת השומן מוסרת במהירות•

הגוף מפעיל את המנגנון המפריש 

-מחדש את השומן שנלקח ממנו

,  ואז נוצרת תחושת חוסר ניקיון

שמעוררת צורך להתרחץ או  

לחפוף שוב

אדמת חוואר -אבקה טבעית לצחצוח שיניים 

מטפלת בפצעים  , סופחת רעלים ומזהמים)

מלח ים לחיטוי ושמנים  , לשתיהסודה , (וזיהומים

.נוגדי חיידקים-מנטה ולימון : אתרים

שמן קוקוס  , סבון משמן זית, מים-שמפו טבעי 

,  לבנדר, רוזמרין: שמנים אתריים. קיקושמן 

.קלנדולה, גרניום

חזרה 
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אלומיניום דוגמת  

יסוד מתכת
נפוצים בשימוש בדאודורנטים

האלומיניום עשוי להגיע לעור ולמערכת  

להשפיע על הפעילות במוח  , העיכול

.ולגרום לאלצהיימר

-נמצא כי עלול לגרום נזק ישיר לעוד 

DNA  .

, בו אוטם את נקבוביות העורהשימוש 

מונע את ההפרשות הטבעיות שלו  

ועלול לגרום לרגישויות בעור  

שימוש בדאודורנטים  

טבעיים נטולי מתכות

AluminiumChlorohydrate

חזרה 
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בוטוקס

שמו המסחרי של טוקסין  

הוא חומר המופק  הבוטולינום

הנקנקתמרעלן חיידק 

 Clostridiumהאנארובי 

botulinum.

בכמויות זעירות מחליש  

פעילות של שרירים הסובלים  

מפעילות יתר

מילוי  , הזרקות בוטוקס לצרכים קוסמטיים

קמטים

והוא עשוי  , זהו הרעלן הקטלני ביותר לאדם

אחד חלקי  )גרם -ננו1בריכוז של , אף להרגו

על ידי  , ג משקל גוף"לק( מיליארד גרם

אצטילכוליןחסימת שחרור המוליך העצבי 

.שריר-בסינפסות שבצומת עצב

בוטוקסעמילן במקום •

שחורקאוויאר•

חזרה 
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עופרת

עופרת מופיע כ

LeadPb

ועלולההעופרת היא יסוד מתכתי 

הנשימהלגוף דרך מערכת לחדור 

עופרת נמצאת במאות מוצרי 

:היתרבין קוסמטיקה 

לקים•

שפתונים•

משחות שיניים מלבינות•

חולשה  , עלול לגרום לכאב ראש

אלצהיימר וסרטן

חשיפה לכמויות גדולות של עופרת  

עלולה לגרום לבעיות בהתפתחות ובעיות  

.פוריות

(לא מזיקות)חומצות ברזל 

חזרה 
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בנזין

.ואחריהן מספרD&Cאו FD&Cכ באותיות "מסומנים בד

BenzeneC6H6

מבוססים על זפת  סינתטייםצבעים 

צבעי מאכל בשפתונים

אלרגיות•

אסתמה•

(סרפדת)אורטיקריה •

ראייה מטושטשת•

פגיעה בבלוטות הלימפה והתריס•

עלול לעודד סרטן•

פגיעה בכרומוזומים•

מיגרנה וכאבי ראש•

לגרום להיפראקטיביות והפרעות•

קשב וריכוז אצל ילדים•

.  צמחים וחומצות ברזל, הפקת צבע מאבני חן

שמן  , מספק גוון אדום, היפרקום–שמן פרע )

('סגול וכד-סלק, כתום-גזר

חזרה 
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(polyethylene glycols) PEGs
גליקולפרופילן

הם , חומרים מבוססי תרכובות נפט

נמצאים בשימוש נרחב במוצרי  

קוסמטיקה ומשמשים גם כמשלשלים  

.בתחום התרופות

היתרון שלו שהוא מושך לחות מן 

השכבות הפנימיות של העור אל 

השכבה החיצונית בכך גורם 

של לחות כאשר השכבות  " אשלייה"ל

.הפנימיות מתייבשות

בתעשיות אחרות הוא משמש כנוזל  

מונע קיפאון בנוזל  , בלמים ברכב

חלק מחומרי צבעי  , הקירור ברכב

.חומר מבריק רצפות ועוד, וציפויים

,  מחליקים, מנקים, חומרים ממיסים

משתמשים  . מספקי לחות, מרככים

בהם בעיקר בתכשירים מנקי פנים כדי  

להמיס שומנים  

שלחומר הנפוץ מאוד בסוגים שונים 

לחותקרם •

שמפו ומרכך•

דאודורנטים•

בשמים•

עיסויתוסף לשמני•

באחוזים גבוהים מאוד החומר עשוי  

לגרום

עורלדלקות •

ולכבדלכליות נזק •

לגרום להפרעות במערכת  יכול •

,  העיכול

,  ראשכאבי •

במערכת העצבים המרכזית  פגיעה •

אדמת חוואר -אבקה טבעית לצחצוח שיניים 

מטפלת בפצעים  , סופחת רעלים ומזהמים)

מלח ים לחיטוי ושמנים  , לשתיהסודה , (וזיהומים

.נוגדי חיידקים-מנטה ולימון : אתרים

שמן קוקוס  , סבון משמן זית, מים-שמפו טבעי 

,  לבנדר, רוזמרין: שמנים אתריים. קיקושמן 

.קלנדולה, גרניום

חזרה 
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Triethanolamin
(TEA) ,DEA + MEA

משמשים כגורם המקשר בין  

מיימיתפאזה שומנית לפאזה 

מגיבים עם , (מתחלבים)

כימיקלים אחרים ויוצרים  

.ניטרו אמינים

איגוד הקוסמטיקאית אסר 

אך הם , את השימוש בהם

עדיין נכללים בטיפולים  

.הקוסמטיים

,בקרם לחות

, בסבונים

, ניקויבחומרי 

(. הכמות הגבוהה ביותר)שמפו 

בדרך כלל בחומרי ניקוי בכדי  נפוץ 

PH)להסדיר את רמת החומציות  

בעיות  , גורם לתופעות אלרגיות רבות

.  בעיניים ומייבש את העור והשיער

.עשוי להיות רעיל בשימוש לאורך זמן

חומרים מקבוצה זו עשויים להפריע לתפקודי  

מגרי  , אלו חומרים מסרטנים. הכבד והכליות

מסוכנים במיוחד  . עור ומעוררי אלרגיות

.לילדים ותינוקות

כרגע אין חליף ראוי

חזרה 
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Alcohols

laurylcetyl

שומנייםאלכוהוליםקבוצה של 

נהוג להשתמש באלכוהול בתכשירים  

. שמן במצבי אקנהלעור 

,  כושר חיטוי וכיווץ נקבוביותבעל 

מכיוון שמדובר בממיסים חזקים הם 

גורמים לעיתים תכופות ליובש בעור  

יובש המותיר את העור ללא , ובשיער

עורית וללא פלורה טבעית  -הגנה על

.של חיידקים המגנים על העור

,  נחשב לחומר רעיל בריכוזים גבוהים

עלול לגרום להתייבשות חיצונית של  

הקרנית ועלול לגרום לכוויות כימיות  

(.כתמי פיגמנטציה)

,  הגורמות לכיווץ, תמציות צמחים טבעיות

ולספיחת עודפי השומן  , לחיטוי ולהרגעה

וזאת מבלי  -הקיימים בעור שמן ובעייתי

.לפגום בעור

cetyl

חזרה 
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Triclosan

חומר  , אנטי בקטריאלי, חומר משמר

הרשום בסוכנות האמריקאית להגנת  

ושייך לקבוצה  הסביבה כקוטל חרקים 

.של חומרים החשודים כמסרטנים

בחומרי חיטוי•

בדאודורנטים•

במשחות שיניים•

בחומרי ניקוי•

עובר דרך העור וחשוד בגרימת  

.  הפרעות בתפקוד ההורמונאלי

התפתחו , השימוש הנרחב בועקב 

.  חיידקים אשר עמידים בפניו

אין כרגע תחליף ראוי

חזרה 



18

ותוצרי לוואיפורמלין 

מסוכןחומר משמר 

•Formalin
•Formaldehyde
•Dmdm Hydantoin
•Imidazolidinyl Urea

שירותים  מוכר כחומר מחטא לניקוי

שימור דוגמאות ביולוגיות לצורכי  ,כימיים

לטיפול בטפילים  , תצוגה ומחקר

ולקטילת חיידקים בתהליך  אקווריוםבמי

ייצור חיסונים

נגזרות של פורמלדהיד משמשות  

השתןלטיפול בזיהומים בדרכי 

.

קראטיןהחלקת פורמלין משמש ל

חומר קטלני העשוי להזיק לאיברים  

.  שונים בגוף

לכוויותלגרום עלול •

סרטן•

.גנטייםלפגמים •

בהם משתמשים בתעשיות  אנטיאוקסידנטים

אשר יחד עם זאת , המזון והניתנים לאכילה

.התכשיריםעל אורך חיי המדף של שומרים 

•Benzylic Acid
•Sorbic Acid
•Benzoic Acid
•Dehydroacetic Acid

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9F
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החומרים הבאים נמצאו מסרטנים בבני 

:אדם

•Phenylenediamines

Saccharin

Mineral oil

Petrolatum

Fd&c Blue no 1מוצרים20-ב .

Fd&c Yellow no 5

Fd&c Yellow no6

d&c Red no 3

Fragrance

Talk

חומרים הבאים נמצאו חשודים כגורמי  

סרטן :אדםבבני 

•Polyvinylpyrrolidone

Sodium lauryl sulpate

Sodium laurate sulfate

Methylisothiazolinone

Methylchloroisothiazolinone

Kathon GC

Alcohol

Lanolin&or lanolin compounds

Butylated hydrox-yanisole BHA

Fluoride

Carageenan

Oxybenzone

Benzophnon3

Titanium dioxide

Denatured alcohol

:בחומרים הבאים חבויים רכיבים בשלוש קטגוריות היכולים לגרום לסרטן

Aקטגוריה 

:ניטרוזמיניםרכיבים היכולים ליצור 

Cocamide Dea

Stearamide Dea

Lauramide Dea

Triethanolamine-TEA

diol-nitropropan 1.3-2 bromo 2

Padimate-o

Cקטגוריה 

רכיבים המשחררים חומרים  

,  שיתכן ויגרמו לסרטן בבני אדם

.או יהפכו לחומרים מסרטנים

Formaldhyd

Bnpd

Urea

Imidazolidinyl urea

Diazolidinyl urea

DMDM hydantonin

Quatemium-15

Bקטגוריה 

רכיבים היכולים להזדהם  

.מחומרים מסרטנים

Peg ingredients

Eth ingredients

Oxynol ingredients

Polyethylene

Polyethylene glycol

Polysorbate60

Polysorbate 80

חזרה 
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