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APUA KOSMETIIKKA-ALLERGIAAN
KOSMETIIKAN ALLERGIAPORTAALISTA

ALLERGISEN ASIALLA
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry on puolueeton ja voittoa
tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Perustehtävämme on
lisätä tietoutta allergiasta ja astmasta sekä parantaa allergia- ja
astmaperheiden elämänlaatua. Pyrimme ehkäisemään allergiasairauksia ja valvomme allergisten yhteiskunnallisia etuja.
Ylläpidämme valtakunnallista Kosmetiikan Allergiaportaalia,
joka on vuoden 2018 aikana uusittu täysin.
Tukenamme toimii kosmetiikan asiantuntijaryhmä, joka koostuu
useiden alojen, kuten lääketieteen ja kemian, asiantuntijoista.

HELSINGIN ALLERGIA- JA ASTMAYHDISTYS RY
Pihlajatie 34
00270 Helsinki
puh. 010 279 0991, 040 834 8803
kosmetiikka@allergiahelsinki.fi
www.allergiahelsinki.fi

MITKÄ
TUOTTEET
SOPIVAT
MINULLE?

www.kosmetiikka-allergia.fi
KUN TIEDÄT, MILLE KOSMETIIKAN RAAKA-AINEILLE OLET ALLERGISOITUNUT,
KOSMETIIKAN ALLERGIAPORTAALI AUTTAA!

Kosmetiikan Allergiaportaali on kehitetty auttamaan
kosmetiikka-allergisia sopivien hygienia- ja
kosmetiikkatuotteiden valinnassa. Palveluun on
kerätty tuhansien kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden
ainesosatiedot.
Edullisella kerta- tai kausimaksulla portaali listaa
sinulle sopivat tuotteet, jotka eivät sisällä ainesosia,
joille sinulla on todettu allergia. Helppokäyttöisestä
portaalista saat listan myös tuoksuttomista tuotteista,
vaikkei sinulla ole todettua allergiaa hajusteille.

Kosmetiikan Allergiaportaali toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rekisteröityminen on maksutonta.
Palvelun käyttäjäksi rekisteröitynyt voi myös lukea
kosmetiikka-alan ajankohtaisia uutisia ja asiantuntija-artikkeleita. Tule sinäkin kokeilemaan uudistunutta
palveluamme!

IHO- JA KOSMETIIKKANEUVONTA
Tarjoamme maksutonta neuvontaa kosmetiikkaallergioihin liittyvissä kysymyksissä.
Neuvontaa annetaan sähköpostitse ja puhelimitse.

BM

on todellinen allergikon aarre ja herkän ihon pelastaja!
Herkälle, ohuelle ja couperosaiholle – kuin tehty meille suomalaisille.
Suojaa ja uusii ihoa sukralfaatin avulla.
BM tuotteilla on lääketieteellisillä tutkimuksilla todistettu teho*
*)Kts. lisätietoa www.mediwell.fi

”

Plasiikkakirurgian erikoislääkäri Tarja Juvonen suosittelee:
Olen itse käyttänyt BM-tuotteita jo yli 10 vuotta ja olen usein suositellut niitä myös potilailleni.

• www.jssuomi.fi

Oletko jo kokeillut
hajusteettomia IsaDora-meikkejä?
Ruotsalainen kosmetiikkamerkki IsaDora edustaa viimeisimpiä trendejä,
korkeinta laatua ja kosmetiikan uusinta tuotekehitystä. IsaDoran kattava
valikoima värikosmetiikkaa sopii myös herkkäihoisille ja allergisille, sillä tuotteet
ovat hajusteettomia ja kliinisesti testattuja. Korkea laatu, tuotteiden turvallisuus
ja trendikkäät kausikokoelmat kohtuulliseen hintaan ovat IsaDora-brändin ydin.

Saatavilla Sokoksista, Emotioneista, Stockmann-tavarataloista, Kicks ja
Ego by YA -myymälöistä, suurimmista K-citymarketeista ja Prismoista

Hajusteeton. Kliinisesti testattu.

sekä hyvin varustelluista kosmetiikkamyymälöistä ja verkkokaupoista.

