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Mærkningsordningen med produkter, der 
er deklareret med TexCare’s 
"AllergiMærke" symbol, er hjælp til 
forbrugere, der ønsker at anvende 
produkter, der er fornuftige set ud fra et 
allergiperspektiv. Ordningen er både for 
dem, der er allergiske og for dem, der 
ønsker at forebygge allergi. 
 
• Alle ingredienser skal stå på 
deklarationen. 

• Alle anvendte stoffer skal have en 
teknisk funktion. 

• Alle stofferne bruges i koncentrationer, 
der minimerer risikoen for at udvikle 
allergi. Det er ofte koncentrationen af et 
stof, der afgør, om det kan virke 
allergifremkaldende. 

• Nogle stoffer er kendte for at fremkalde 
allergi selv i meget lave koncentrationer. Disse stoffer anvendes ikke i de produkter, der er forsynet med 
TexCare’s AllergiMærke. Det betyder, at der ikke findes f. eks. parfume, optisk hvidt, nikkel og chrom i 
deklarerede produkter. 

200.000 danskere lider af parfumeallergi, og den varer resten af livet. Har man èn gang udviklet allergi 
overfor et stof, slipper man aldrig af med den. 
Der anvendes omkring 5000 forskellige duftstoffer i parfume. Nogle er naturlige da de udvindes af 
planter, mos og træ. Andre er kemisk fremstillede. Man kan blive allergisk både over for de naturlige 
duftstoffer og de kemisk fremstillede. AllergiMærket garanterer at produktet er fri for parfume. 

 TexCare bruger eksperter, når produkter skal deklareres. Hvis der forekommer stoffer, der er 
kendt for at være allergifremkaldende, og/eller stoffer i koncentrationer der vurderes som risikable 
set ud fra et allergisynspunkt, vil produktet ikke blive forsynet med TexCare AllergiMærke. 

 Kun produkter, der ikke indeholder parfume mærkes: ”Forebygger Allergi..” 

 Kun produkter, der har en 100% specificeret deklaration om indholdet mærkes: ”Forebygger 
Allergi..” 

  er branchens eneste, der opfylder disse betingelser. 
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