- Parfymen din kan skade barnet ditt
(VG Nett) Parfymebruk kan være farligere for omgivelsene dine enn man har antatt
tidligere. Nå slår forskere alarm.
Av Ingrid Marie Henneseid

Ifølge en studie som er gjort av blant annet Norsk institutt for luftforskning, kan barn lettere
utvikle astma og allergiproblemer dersom de eksponeres for det forskerne kaller flyktige
organiske forbindelser.
Blant slike forbindelser er parfyme blitt stemplet som en av verstingene.
Rundt 400 barn ble undersøkt i forbindelse med studien. Prøver fra barnas soverom ble tatt for
å sjekke nivåer at flyktige organiske forbindelser. Det viste seg at nivåene var såpass høye at
de kunne øke risikoen for astma og allergiutvikling.
Har du fått helseproblemer på grunn av parfymebruk?Kontakt VG

Netts journalist her

- Farligere enn røyk

I Dagens medisin skriver den pensjonert legen Aage Hegge Hansen, som selv har en datter

som har store problemer med å oppholde seg i samme rom som personer som har på seg
parfyme, at det kan være direkte sykdomsfremkallende for barn i eksponeringssonen.
- Barn reagerer sterkt på parfymebruk. Selv har jeg en ung datter som har opplevd stor
irritasjon og ømfintlighet rundt parfyme. Barn som har astma gjennom genene er spesielt
utsatt, sier Hegge Hansen.
Han hevder parfyme er farligere enn røyk dersom barn blir eksponert for det i store mengder.
- Dersom en person har på seg mye parfyme, eller sterkt parfymert tøy, vil dette avgasse
gjennom hele døgnet. Lukten vil sitte i veggene, samt befinne seg i luften og irritere
luftveiene i større grad enn røyk.
Kan parfyme være et stort helseproblem? Diskutér nederst i saken.
LES OGSÅ:Kosmetikk

og hudpleie kan gjøre deg syk

Bekymret

Også generalsekretær i Norges astma- og allergiforbund (NAAF), Geir Endregard, uttrykker
bekymring for parfymeproblematikken.
- Det er et velkjent problem for oss at folk reagerer på parfyme, og problemet vokser stadig. I
miljøer med mye luktstoffer kan man oppleve svimmelhet, hodepine og irritasjon. Spesielt
gjelder dette mennesker med overfølsomhet mot lukt, men også allergikere og astmatikere.
Hos barn med latent astma kan det nok være utløsende, men ikke avgjørende, mener han.
Endregard sier heller ikke enig i Hegge Hansens påstand om at parfyme er farligere enn røyk.
- Det blir for grovt å beskrive det slik. Samfunnsmessig er røyk et mye større problem enn
parfyme, men for enkelte allergikere kan parfyme oppleves verre enn røyk i noe grad.
Parfymestoffene kan vi faktisk gjøre noe med. Vi trenger jo ikke bruke parfyme eller bruke
vaskemidler med luktstoffer. Hvem bestemte egentlig at gulvene skulle lukte furunål når vi
vasket dem?
Hegge Hansen som lenge har kjempet mot såkalt parfymeforurensing, kommer med lignende
oppfordring:
- Vi burde fjerne parfymen fra det offentlig rom, og være føre-var.
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