
Pronto aeroszol Wood Lemon 

Illatanyag: 

citral*; geraniol*; limonene*; nerol*; pin-2(10)-ene*; terpenesandterpenoids,lemon-oil*; 

terpenesandterpenoids,sweetorange-oil* 

*Termékek az SC Johnson bőrallergénlistáján 

 

1. INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL 

Termék nevePronto Levendula bútorápoló aeroszolAz anyag/keverék felhasználásaBútorfény 

/ BútortisztítóKibocsátás dátuma27.08.20192. 

2. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

Kémiai névAQUAAlacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzinDIMETHICONESORBITAN 

OLEATENITROGENGLYCERINParfumPEG-3 SORBITAN OLEATE2-BROMO-2-NITROPROPANE-

1,3-DIOL 

 

A BŐRALLERGÉNEK MEGISMERÉSE 

 

A bőrallergén (más néven bőr- vagy kontaktgyulladást okozó anyag) olyan anyag, amelyet az 

immunrendszer veszélyes anyagként érzékel, és megtámad. Ne feledjük azonban: attól, hogy egy 

termék bőrallergént tartalmaz, nem feltétlenül vált ki a használóiban allergiás érzékenységet. 

 

Bőrallergia akkor jelentkezik vagy váltható ki, ha az érintett személy sokáig, egy konkrét 

minimummennyiségnél nagyobb dózisban érintkezik valamelyik allergénnel. Ez az úgynevezett 

“indukció”. Miután az érintett személyben kialakul egy adott anyaggal kapcsolatos bőrallergia, a 

szervezete például bőrpír vagy kiütés formájában fog rá reagálni. Ez az úgynevezett “kiváltódás”. Akár 

kialakul allergiás reakció, akár nem, a jelenség szempontjából rendkívül fontos az érintkezés során 

jelen lévő anyag dózisa, illetve mennyisége. Az SC Johnson körültekintően, csakis olyan alacsony 

mennyiségben alkalmaz bőrallergéneket tartalmazó összetevőket, hogy az új bőrallergia kialakulása 

és az allergiás reakció kiváltódása egyaránt valószínűtlen. A már bőrallergiával élők számára azonban 

hasznos lehet, ha tudják, miben szerepel egy adott összetevő. 

 

MIÉRT TESSZÜK KÖZZÉ A BŐRALLERGÉNEK LISTÁJÁT? 

 

Továbbra is keressük annak a módját, hogy még átláthatóbbá tegyük termékeinket. Webhelyünk 

2009-es elindítása óta folyamatosan bővült: 2009-ben a festékanyagok, 2011-ben a tartósítószerek, 

2012-ben pedig az illatanyagok adataival. 2015-ben a legtöbb termékünkben 99,9%-ban elforduló 

illatanyag-adatokat is elérhetővé tettük, termékenként lebontva, 2016-ban pedig teljes körű 

átláthatóságot biztosítottunk első légfrissítő-kollekciónkhoz. 

 



Szeretnénk, ha a családok még több információt kapnának az általuk otthon használt termékekről, így 

a bőrallergének nyilvánosságra hozása meghaladja az Európai Unióban és az Egyesült Államokban 

érvényes rendelkezéseket, mivel egyik sem írja elő az allergének átláthatóvá tételét. 

LISTÁNK ISMERTETÉSE 

 

Annak meghatározásához, hogy mit tegyünk közzé a bőrallergének nyilvános listáján, nagyszabású 

értékelésbe fogtunk egy tudományos tanácsadó csoport bevonásával, amelynek tagjai a 

bőrgyógyászat, az immuntoxikológia, az illatanyag-toxikológia és az allergénkutatás területéről 

kerültek ki. 

 

A vizsgálati módszereket ellenőrző szakértői csapat tagjai a következők: 

 

    Dr. David Basketter (DSc.) független tanácsadó és nemzetközileg elismert allergológus; az Unilever 

biztonsági kutatási osztályának korábbi igazgatója 

    Dr. David Bickers (dr. med.), a Columbia Egyetem Bőrgyógyászati Karának elnöke 

    Dr. Peter Cadby (PhD), a Firmenich termékbiztonsági osztályának korábbi vezetője 

    Dr. Axel Schnuch (dr. med.), Göttingeni Egyetem; a Bőrgyógyászati Kar információs hálózati 

részlegének (IVDK) nyugalmazott vezetője 

    Dr. Peter Thorne (PhD), az Iowai Egyetem Munka- és Környezetvédelmi Karának vezetője; a 

környezet egészségügyi hatásait kutató Environmental Health Sciences Research Center igazgatója 

 

Közel 3000, állami és ágazati forrásból származó adathalmazt elemeztünk a potenciális bőrallergének 

azonosítása érdekében az egyes országok szabályozási listáinak, parfümipari listáinak, a fogyasztók 

biztonságával foglalkozó európai tudományos bizottság eredményeinek, a bőrgyógyászati klinikák 

adatainak, valamint az egyes gyártók biztonsági adatlapjainak áttekintésével. 

 

Ha többre kíváncsi a SC Johnsonnak a bőrallergének átláthatósága érdekében tett lépéseivel 

kapcsolatban, olvassa el sajtónyilatkozatunkat. 

BŐRALLERGÉNEK LISTÁJA: https://www.whatsinsidescjohnson.com/hu/hu/allergens 

 

Termékspecifikus illatanyagaink közzététele 

 

Ha kérdése merül az otthonában használt termékekkel kapcsolatban, mi örömmel segítünk Önnek. 

Sőt, mi több! A lehető legtöbb, illetve más vállalatokhoz képest több információt szeretnénk Önnek 

nyújtani termékeinkkel kapcsolatban, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson családja számára. 

Éppen ezért 2015-ben az SC Johnson lett az első olyan nagyvállalat, amely termékspecifikus 

átláthatóságot teremtett az illatanyag-összetevőket illetően. 

https://www.whatsinsidescjohnson.com/hu/hu/allergens


 

A legtöbb termékformula esetén az összetevők 99,99%-át közzétesszük, hogy Ön egyszerűen 

megtudja, mit tartalmaz az Ön által vásárolt termék. 

 

Hiszünk az illatanyag-átláthatóság fontosságában, éppen ezért a vállalati átláthatóság előmozdítása 

érdekében az SC Johnson néhány évvel ezelőtt közzétette a jóváhagyott illatanyag-összetevők teljes 

listáját. Mivel azonban az illatanyag-beszállítók úgy gondolják, hogy az illatreceptek bizalmas vállalati 

információk, tárgyalásokat kellett lefolytatnunk annak érdekében, hogy megosszuk az egyes 

termékekre vonatkozó konkrét összetevőket tartalmazó listákat.  

  

De sikerült! Meggyőztük beszállítóinkat, hogy engedélyezzék számunkra a termékek legtöbb 

illatanyag-összetevőjének közzétételét, kevés kivételtől eltekintve, amelyeket titoktartási okokból 

nem adhatunk meg.  

 

Ennek eredményeképpen most közzé tudjuk tenni az összes illatanyag vegyianyag-listáját, egészen a 

teljes termékformula 0,01%-áig. Ez olyan, mintha egy 100 $-os számlából csak 0,01 $-t nem 

osztanánk meg Önnel. 

  

Alkalmanként egy termékben olyan kicsi az illatanyag mennyisége, hogy a teljes termékformula 

99,99%-ának megosztása sem felel meg az elegendő információ-megosztásra vonatkozó 

előírásainkkal. Ilyen esetben a 10 legfőbb illatanyag-összetevőt soroljuk fel, feltéve, ha a termék 

legalább 20 összetevőt tartalmaz.  

  

Mindig arra törekszünk, hogy azt a közzétételi eljárást használjuk, amely a legbővebb listát és a 

legtöbb információt nyújtja. Hálásak vagyunk beszállítóinknak az együttműködésükért, amelynek 

köszönhetően közzé tudjuk tenni a termékadatokat. 

Illatpalettánk 

 

Az illatok kialakítása kreatív és összetett feladat. Sok vállalat egy körülbelül 3500 anyagot tartalmazó 

listából fejleszti ki illatanyagait. Kattintson ide, ha meg kívánja tekinteni az Illatgyártók Nemzetközi 

Szövetsége (IFRA) által kiadott listát, amelyen a fogyasztási cikkekben világszerte alkalmazott azon 

illatanyag-összetevők szerepelnek, amelyeknek felhasználásuk során meg kell felelniük az IFRA 

magatartási szabályának és ezen szabály előírásainak. 

 

Az SC Johnsonnál az illatanyagok összetevőinek elbírálásában ennél egy lépéssel még tovább 

megyünk. Nemcsak az IFRA előírásai szerint értékeljük az összetevőket, hanem azoknak a más 

szempontokat is vizsgáló saját kritériumainknak is meg kell felelniük. Az IFRA listájából indulunk ki, 

ezt követően vesszük figyelembe belső követelményeinket. 

 



Ezek ugyanazokat a szempontokat vizsgálják, mint az IFRA (például a rákkeltő és mutagén hatást, 

illetve a reprodukciós toxicitást), azonban mást is figyelembe vehetünk. Bizonyos esetekben további 

tényezők is szerepet kapnak, például a vásárlók bizalma az adott összetevővel szemben, vagy 

tudományos szempontok.    

 

A végeredmény az SC Johnson Illatpalettája, amely megfelel saját előírásainknak és az IFRA 

előírásainak is – következésképpen rövidebb, mint az IFRA lista. Körülbelül 2000 potenciális 

összetevőt zártunk ki illatanyag-összetevőink palettájáról. Tekintse át a teljes illatpalettánkat itt. 

 

Fontos, hogy megértse: részünkről az összetevők analizálása egy folytonos eljárás. Ha új tudományos 

eredmények látnak napvilágot, megvizsgáljuk azokat, és szükség esetén módosítjuk az 

illatpalettánkat. 

Az illatanyagokról 

 

Kíváncsi arra, hogyan készülnek az illatszerek, vagy mi teszi őket belélegezhetővé? Nézzen utána „Az 

illatanyagokról” című részben. 

További információ ide kattintva érhető el. 

Illatanyag GYIK 

 

Még többet szeretne tudni az illatanyagokról? Látogasson el 

Illatanyag GYIKek oldalunkra. 

Termékekkel és biztonsággal kapcsolatos szakértelem 

 

Amellett, hogy magunk is több évtizedes szakértelemmel rendelkezünk az illatanyagok terén, az SC 

Johnson az Illatanyagok Kutatóintézetének (RIFM) tagja, amely világszerte az illatanyagok biztonsági 

értékeléséhez készült legátfogóbb adatbázissal rendelkezik. Ez egy ipari szervezet, amely független 

szakértői bizottságot működtet. Az iparbiztonsági előírásokat az RIFM adatait felhasználva az IFRA 

felügyeli. 

 

Megköveteljük illatanyag-szállítóinktól az IFRA magatartási szabályának és ezen szabály előírásainak 

betartását, amelyek számos tényezőt vesznek figyelembe, egyebek mellett a kémiai összetételt, a 

különböző felhasználási módokat, a használat volumenét, a használat koncentrációját és egyebeket. 

Az IFRA előírásai jelenleg több mint 170 anyag használatát korlátozzák azok kémiai profilja miatt. 

 

https://www.whatsinsidescjohnson.com/hu/hu/fragrances-you-can-trust/fragrance-facts
https://www.whatsinsidescjohnson.com/hu/hu/faq#fragrances

