با توجه به مصرف گسترده اقالم آرایشی و بهداشتی در کشور و لزوم آشنایی مصرف کنندگان با عواقب و مضرات استفاده
از انواع غیر مجاز و تقلبی اینگونه محصوالت مطالب زیر را حتمأ در خرید اینگونه اقالم مدنظر داشته باشید:
محصوالت آرایشی و بهداشتی که از مسیرهای قانونی وارد کشور می شوند ،دارای مجوز ورود بوده و معتبرند اما فرآورده های
تقلبی که به دالیل مختلف در حجم گسترده ای توزیع می شوند ،معموال بهصورت قاچاق و از مسیرهای غیر رسمی وارد می
شوند.استفاده از مواد آرایشی نامرغوب وغیراستاندارد به دلیل وجود سرب و جیوه در ترکیبات آنها ،باعث ایجاد عوارضی مانند
بیماریهای گوارشی و اسهال میشود .نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد میزان سرب خون با کمخونی ناشی از فقر آهن
ارتباط مستقیمی دارد .بنابراین استفاده بی رویه از لوازم آرایشی غیر مجاز موجب کمخونی می شود .همچنین حساسیت پوستی،
ریزش موی شدید ،صدمات کبدی ،آکنه و جوش سرسیاه و ایجاد لکه های پوستی از دیگر عوارض استفاده از لوازم آرایشی و
بهداشتی ،تقلبی و غیرمجاز می باشد .لوازم آرایشی مانند مرطوب کنندههای غیرمجاز بدن میتوانند سبب مشکل در سیستم غدد
درونریز و برهم زدن تعادل هورمونهای تیروئید در بدن شود .حساسیت تنفسی که بر اثر استنشاق لوازم آرایشی به صورت
تصادفی و یا به عمد ایجاد می شود ،عارضه دیگری است که به مسیر تنفسی آسیب می زند.
جهت جلوگیری از عوارض ایجاد شده عالوه بر رعایت تعادل در مصرف لوازم آرایشی ،باید به این نکات توجه داشت  -1 :ارجح
دانستن سالمتی به هزینه خرید اینگونه محصوالت  -2استفاده از محصوالت آرایشی و بهداشتی مجاز  -3خرید محصوالت مجاز
از داروخانه ها و مراکز معتبر دارای مجوز  -4یادگیری راههای تشخیص اقالم مجاز از غیر مجاز و تقلبی که در تصویر زیر
مهمترین آنها آورده شده است.
بیاد داشته باشید تا زمانی که تقاضا برای محصوالت غیرمجاز و تقلبی که اغلب قیمتهای به مراتب نازلتری هم دارند وجود داشته
باشد سودجویان هم از این موقعیت به نفع خودشان استفاده خواهند نمود.

