
 

 
Producten vrij van isothiazolinonen 

 

Isothiazolinonen (bijvoorbeeld methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, 

benzisothiazolinone of octisothiazolinone) zijn conserveermiddelen. Ze worden aan producten 

toegevoegd om schimmels en bacteriën te doden en om de producten zo langer goed te houden.  

Isothiazolinonen zijn verboden in zogenaamde “stay-on” cosmetica. Dit is cosmetica die ervoor is 

bedoeld op de huid te blijven, en dus niet af te spoelen, zoals crèmes en make-up. Deze cosmetica 

zou dus veilig moeten zijn. Toch raden we u aan om de producten die u gebruikt  te dubbelchecken 

op isothiazolinonen (en eventueel andere stoffen waar u allergisch voor bent).  

In cosmetica die ervoor bedoeld is om af te spoelen (“rinse-off”cosmetica) en in 

schoonmaakmiddelen kunnen wel isothiazolinonen zitten.  

Voorbeelden van rinse-off cosmetica waar geen isothiazolinonen in zitten:  

Bad en douche: 

- Dr Leenarts badolie, douchecreme 

- AT14 douchecreme 

- Avene Xeracalm A.D., Trixera Nutrition Nutrifluid, milde douchecreme, cold cream 

toiletblokje 

- Dermolin doucheolie, bad & douchegel, zeepvrij wastablet 

- Eucerin atopi control bad & douche olie, pH5 waslotion, pH5 doucheolie 

- Fagron badolie, bad & douchecreme 

- Free & clear gentle body wash, liquid cleanser  

- Hypogeen zeepvrije waslotion 

- Louis Widmer douchegel, douchecreme, remederm doucheolie, remederm badolie  

- Neutral showergel, zeep bar  

- Zarqa douchegel sensitive, douchegel sensitive menthol 

Haar:  

- Dr Leenarts shampoo, conditioner 

- AT14 shampoo 

- Dermolin shampoo, antiroos shampoo, cremespoeling  

- Eucerin dermocapillaire pH5 milde shampoo 

- Fagron extra milde shampoo  

- Free & clear shampoo, anti-dandruff shampoo, conditioner  

- Louis Widmer soft shampoo, antiroosshampoo, remederm shampoo 

- Neutral shampoo-2-in-1, conditioner normal, anti-roos shampoo, shampoo normal  

- Zarqa antiroos shampoo, shampoo iedere dag, conditioner sensitive  



 

Overige cosmetica: 

- Dr Leenarts gezichtsreiniger 

- Avene 3-in-1 reinigingsfluid 

- Dermolin facewash, zeepvrije handwash 

- Hypogeen handwashgel 

- Louis Widmer washgel gezicht zonder parfum, reinigingsmelk 

- Neutral handzeep  

- Seepje handzeep 

- Ecover zero handzeep 

Voorbeelden van schoonmaakmiddelen waar geen isothiazolinonen in zitten:  

Algemene schoonmaakmiddelen: 

- Schoonmaakazijn 

- Frosch anti-kalk vinegar 

- Klok Eco allesreiniger  

- Marcels Green Soap allesreiniger en allesreinigersprays: Patchouli & Cranberry, Sandelhout 

& Kardemom, Lavendel & Rozemarijn, Basilicum & Vetiver  

- Seepje allesreiniger  

Wasmiddelen:  

- Ecover Zero wasmiddel, wol & fijn wasmiddel, wasverzachter  

- Klok Eco wasmiddel kleur en wit, waspoeder wit en kleur 

- Marcels Green Soap vanille & katoen 

- Seepje wasmiddel, wasverzachter  

- Jumbo Eco wasverzachter  

- Neutral vloeibaar wasmiddel kleur, zwart wit, vloeibaar fijnwasmiddel, waspoeder wit en 

kleur  

Afwassen:  

- Ecover zero vaatwastabletten 

- Eco Klok afwasmiddel en vaatwastabletten 

- Neutral afwasmiddel 

- Seepje afwasmiddel 

Toiletreiniging: 

- Eco Klok wc-reiniger 

- Marcels Green Soap toiletreiniger Patchouli & Cranberry  

 

Gebruik deze lijst als richtlijn, maar controleer altijd of de ingrediënten van producten niet zijn veranderd. Er zijn geen 

rechten aan deze lijst te ontlenen. Deze lijst is gemaakt in november 2020 en wordt eens in de 5 jaar geupdate. Suggesties 

voor verbeteringen kunnen worden gemaild naar info@dcu.nu.  
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