
Uzouri: vrij van meer dan 22+ schadelijke 
stoffen 

 

Uzouri’s nagellak is vegan en vrij van schadelijke stoffen. Onze nagellak is geschikt voor kinderen, 

zwangere vrouwen en veganisten. Daarnaast zijn de producten van Uzouri duurzaam en worden 

deze niet op dieren getest. Uzouri’s nagellak is vrij van:  

1. Propyl acetate/Propylacetaat (beïnvloedt vruchtbaarheid en zwangerschap) 
2. Ethyl tosylamide 
3. Triphenyl phosphate/Triphenylfosfaat (TPP/TPHP) (beïnvloedt vruchtbaarheid, 

hormoonbalans en metabolisme) 
4. Dibutyl phthalate (DBP), diethylhexyl phthalate (DEHP)/ Dibutylftalaat (kan duizeligheid, 

misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken. De Europese Unie classificeert dibutylftalaat als 
"giftig voor de voortplanting", schadelijk voor lever en nieren.) 

5. Toluene/Tolueen 
6. Xylene/xyleen (kan hoofdpijn en verminderd geheugen en oriëntatie veroorzaken) 
7. Camphor/Kamfer (bij inhalering kan het duizeligheid en misselijkheid veroorzaken) 
8. Formaldehyde (wordt aangemerkt als kankerverwekkend) 
9. Formaldehyde Resin/Formaldehyde hars (is niet geclassificeerd als kankerverwekkend, maar 

kan huidallergieën en dermatitis veroorzaken) 
10. Rosin/Hars (kan eczeem veroorzaken) 
11. Organohalogen/Organohalogeenverbindingen (AOX) (chemische verbinding van broom, 

jodium, fluor en chloor en worden als kankerverwekkend beschouwd en kunnen 
zenuwbeschadiging veroorzaken) 

12. Parabens/parabenen (conserveermiddelen en worden vaak geassocieerd met een verhoogd 
risico op borstkanker en huidkanker) 

13. Silicone/Siliconen (bijv. dimethicon. Is een milieubelastende, niet biologisch afbreekbare 
chemische stof en kan allergieën en irritatie veroorzaken) 

14. Acetone/Aceton (een chemische verbinding dat huidirritatie kan veroorzaken. The dampen 
kunnen misselijkheid veroorzaken) 

15. Fragrance oils/geur olien (gebruikt om chemische geuren te maskeren, kan allergieën en 
irritatie veroorzaken) 

16. MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) 
(minerale oilien die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn) 

17. Ethylhexyl methoxycinnamate, benzophenone-3, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 
benzophenone-4 (dit zijn UV-filters die ontkleuring tegen dienen te gaan. Kunnen zich 
gedragen als oestrogeen. Dit kan vruchtbaarheidsproblemen, obesitas en in het ergste geval 
borstkanker veroorzaken) 

18. Triethanolamine/Triëthanolamine (stabilisator die tot verstoring van het immuunsysteem, 
irritatie aan de luchtwegen of tot allergieën kan leiden. Vorming van nitrosaminen mogelijk, 
deze kunnen kankerverwekkend zijn) 

19. Microplastics (slecht voor mens en milieu) 
20. Dierlijke ingrediënten (zoals karmijn, guanine of bijenwas. Karmijn is een rood pigment dat 

wordt verkregen door insecten op de cochenilleschaal uit te knijpen. Opgemerkt moet 
worden dat het echte karmijn van luizen en synthetisch geproduceerde veganistische karmijn 
hetzelfde CI-nummer 75470 hebben.) 

21. Dierproeven (Uzouri bevat geen ingrediënten die getest zijn op dieren) 



 


