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Definitioun:
Rinse-off-Produiten si Kierperfleegemëttel, déi fir d‘Wäsche vun der Haut an den
Hoer benotzt ginn, mä erëm mat Waasser ausgewäsch bzw. ausgespullt musse
ginn, an dofir net op der Haut oder den Hoer bleiwen.
Folgend Produitsgruppe kënnen unhand vu festgeluechte Kritäre bewäert
ginn, a sinn am Fall vun enger positiver Bewäertung am Handel mam Vermierk
„Clever akafen – Produite recommandéiert vun der SuperDrecksKëscht®“:
➤ Bued- an Duschzousätz (Salz, Schaum, Ueleg, Gel,..)
➤ Fest a flësseg Seefen
➤ Shampoingen
➤ Après-Shampoinge fir erëm auszespullen
➤ Raséierproduiten (Raséierschaum, Raséiercrème, Raséiergel a Raséierseef)
Folgend Produite sinn net an der Campagne mat abezunn: desinfizéierend
oder antibakteriell Produiten (z.B. desinfizéierend Handseefen), Zännseef,
fiicht Dicher, Demaquillant, Shampoinge fir Hausdéier an all d‘Leave-On-Produiten (Make Up, Kierpercrèmen, Gesiichtscrèmen, Aecrèmen, Lëppebalsam,
Anti-Aging-Produiten, Fousscrèmen, asw.).
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Méiglech Gefore vun de Kierperfleegemëttel:
De Schutz vun der Gesondheet vun deene Persounen, déi esou Produite benotzen
oder domat schaffen, spillt eng wichteg Roll, well oft allergieausléisend Stoffer an
de Kierperfleegemëttel enthale sinn (Konservéierungsstoffer, Doftstoffer, asw.).
D‘Doftstoffer kënnen zum Beispill iwwert d‘Ootmung an den Organismus geroden
a sech iwwert d‘Bluttzirkulatioun am ganze Kierper verbreeden. Et gëtt ugeholl,
datt verschidden Doftstoffer och iwwert d‘Haut opgeholl kënne ginn. A Form vu
Kontaktallergene kënnen se op der Haut eng Entzündung (Ekzema) ausléisen.
Aus ekologescher Siicht, kënnen d‘Kierperfleegemëttel e groussen Deel vu
potentiell problemateschen Oofwässerbestanddeeler verursaachen an iwwer
Ëmweeër an d‘Drénkwaasser geroden. Bei Produiten ewéi Kierperfleegemëttel,
déi all Dag benotzt ginn, ass et also wichteg, datt d‘Inhaltstoffer séier oofbaubar
sinn, a sech net an der Ëmwelt usammele kënnen.

D‘Produite mam Vermierk Clever akafen charakteriséieren sech ënner
anerem duerch:
➤ d‘Oofwiesenheet vun Inhaltstoffer, déi gëfteg, kriibserreegend, 		
chronesch schiedlech, fir ongebuere Kanner geféierlech oder fir
dat genetescht Ierfmaterial schiedlech sinn
➤ e geréngen Undeel vun Doftstoffer
➤ eng schnell Oofbaubarkeet vun den Tensiden
➤ d’Benotze vu Faarfstoffer, déi den Ufuerderunge vun der
Liewensmëttelindustrie entspriechen
➤ d’ausschliisslecht Benotze vu Konservéierungsstoffer, déi fir 		
Kosmetikproduiten zougelooss sinn
➤ ekologesch virdeelhaft (z.B. recycléierbar) Verpackungen
Di detailléiert Kritäre fannt Dir op der Internetsäit www.clever-akafen.lu.
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Rotschléi:
➤ Gitt spuersam mam Duschgel ëm, an duscht heiansdo just mat Waasser!
Am Duschgel sinn Tensiden, déi fettléisend sinn an di schützend
Fettschicht vun der Haut beschiedege kënnen. Di natierlech Fettschicht
schützt Är Haut virun externen Aflëss.
➤ Gitt spuersam mam Schampoing ëm! Domadder schount Dir souwuel Är
Kapphaut, d‘Ëmwelt ewéi och Äre Portmonni.
➤ Als Fauschtregel gëllt: Wat d‘Shampoingen an d‘Seefe manner
schaimen, wat se méi douce fir d‘Haut an d‘Hoer sinn.
➤ Vermeit wa méiglech d‘Produiten a Spraydousen.
➤ Duscht statt ze bueden: esou spuert Dir Waasser an Energiekäschten
(Erhëtze vum Waasser). Wann Dir d‘Bidde voll maacht, fir dran ze
bueden, verbraucht Dir tëschent 150 an 200 Liter Waasser, woubäi ee
beim Duschen nëmmen ongeféier 80 Liter verbraucht. An der Dusch ass
et interessant en Duschstopp an/oder eng Waasserspuerbrauss
anzebauen.

Déi positiv bewäert Produitena weider Detailer fann Dir op

www.clever-akafen.lu
➤ Kriterie vu Produiten
➤ Lëscht mat de positiv bewäerte Produiten
➤ Lëscht mat de Geschäfter déi matmaachen
➤ Allgemeng Informatiounen
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D‘Faarwen a Lacker enthale keng gëfteg
Schwéiermetaller, hunn e gudde Rende-

D‘LED- an Energiespuerbire verbrauche
manner Energie an hale méi laang ewéi

D‘Wäsch- a Botzmëttel hunn e ganz
geréngen Undeel u bedenklechen Inhalt-

Entscheet Iech fir d‘Produite mam Vermierk Clever akafen. Esou schount Dir net nëmmen
d‘Ëmwelt an Äre Portmonni, mä Dir maacht och eppes fir Är Gesondheet.
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Déi ëmweltfrëndlech Schoulmaterialien enthale keng gëfteg Inhaltstoffer, sinn aus recycléierte Materialie gemaach a kënnen einfach recycléiert a rëm opgefëllt ginn.

D‘Akkuen ersetzen d‘Wegwerfbatterien a
schounen esou d‘Ressourcen.

www.clever-akafen.lu
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korrekt Notzung an eng richteg Doséierung wichteg.
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ment a ginn a verschiddene Packungsgréissten ugebuerden.

