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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: 

  

Zepen, douche- en 

badproducten  

- Dr Leenarts badolie, douchecreme 
- AT14 douchecreme 
- Avene Xeracalm A.D. vetinbrengende doucheolie 
- Dermolin doucheolie, bad & douchegel, zeepvrij wastablet 
- Eucerin atopi control bad & douche olie 
- Fagron badolie, bad & douchecreme 
- Free & clear gentle body wash, liquid cleanser 
- Hypogeen zeepvrije waslotion 
- Louis Widmer zonder parfum: douchegel en douchecreme. Remederm doucheolie, remederm badolie 
- Neutral showergel, zeep bar 
- Zarqa douchegel sensitive 

Shampoo en 

conditioner 

- Drs Leenarts shampoo, conditioner 
- AT14 shampoo 
- Dermolin shampoo, antiroos shampoo, cremespoeling 
- 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 

Gezichtsverzorging 

en handverzorging 

- Drs Leenarts gezichtsreiniger 
- Dermolin facewash, zeepvrije handwash 
- Hypogeen handwashgel 
- Louis Widmer washgel gezicht zonder parfum 
- Neutral handzeep 
- Ecover zero handzeep 

Algemene 

schoonmaakmiddelen 

- Schoonmaakazijn 
- Frosch anti-kalk vinegar 
- Klok Eco allesreiniger 

Wasmiddelen  - Ecover Zero wasmiddel, wol & fijn wasmiddel, wasverzachter 
- Klok Eco wasmiddel kleur en wit, waspoeder wit en kleur 
- 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 

Toiletreiniging  - Eco Klok wc-reiniger 

Producten vrij van isothiazolinonen en parfum 
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Websites (voor producten en ingrediënten): 

www.at14.nl, www.dermolin.nl, www.drleenarts.com, www.ecover.com, www.eucerin.com/nl/producten/1/, 

www.eauthermaleavene.nl, http://www.fagrondermaconcept.nl/nl/producten, www.herome.com, www.hypogeen.nl, www.iconic-

elements.com, www.klok-eco.nl, www.koopjesdrogisterij.nl (Cerique te koop), www.laroche-posay.nl, www.louis-widmer.nl, 

www.neutral.nl, , https://www.physiogel.com/sg, www.psico.com (producten Vanicream en Free&Clear, ook verkrijgbaar in VS, 

Frankrijk, Engeland en Duitsland), https://www.sifra.nl/, www.squalan.com, www.zendium.nl, www.zarqa.nl 

 

 

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

rechten worden ontleend aan deze lijsten omdat fabrikanten regelmatig hun samenstelling van hun product veranderen. Men 

dient altijd zelf te controleren of het klopt. De lijsten worden eens per 1-2 jaar geüpdatet. Fouten of aanvullingen kunt u 

doorgeven aan het NVDV secretariaat: secretariaat@nvdv.nl 
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