
 
 
Torr bakom öronen - om hygienprodukter för barn  
 

Barnolja (uppdaterad: 2011-11-02) 
 
Huden hos ett nyfött barn är tunnare än hos en vuxen, men blir tjockare och dess funktioner utvecklas ända upp 
till ett års ålder. Det är därför viktigt att vara rädd om och skydda den ömtåliga babyhuden. Ibland kan små barns 
hud bli torr, speciellt i vårt kalla och torra klimat. 
Med babyolja återfuktas och skyddas huden på bästa sätt. Oljan smörjs direkt på huden efter badet. Även lite 
äldre barn och vuxna kan använda barnolja som återfuktning både på torr eller våt hud. För de minsta används 
oljan ofta i badvattnet. Om du använder barnoljan i badvattnet, kan en badmatta undvika att bebisen glider. 
Babymassage och babysim är populärt idag och ger en mysig stund för både föräldrar och barn. Barnolja passar 
bra till babymassage och är samtidigt återfuktande. Det kan vara skönt för det lilla barnet att bli insmort med olja 
efter babysimmet. 
 
Här nedan kan du se exempel på vad en barnolja kan innehålla. 
 
Ingredienser 
(INCI-namn på flaskan) 

Vad ämnet är, vad det gör och  
hur det verkar 

Oljor  

Paraffinum liquidum Lättflytande mineralolja med mjukgörande egenskaper. 

Canola oil Vegetabilisk olja från raps, med mjukgörande egenskaper. 

Olus oil Olja av vegetabiliskt ursprung 
  

Glycine soy oil Vegetabilisk olja från soja 

Sesamum indicum seed oil Vegetabilisk olja från sesamfrön 

Övriga ingredienser  

Tocopherol E-vitamin, antioxidant som även finns naturligt i huden 

Isopropyl palmitate Ett ämne som gör så att oljan sprider sig jämt i vatten  

Calendula officinalis flower extrakt Växtextrakt från ringblomma, verkar lindrande på känslig och irriterad 
hud 

Parfum Barnolja finns både oparfymerad och parfymerad  

 
Mineralolja eller vegetabilisk olja 
En barnolja består av mineralolja eller vegetabilisk olja och innehåller därmed inte alla oljor som nämns i 
tabellen ovan.   
Ursprunget för mineralolja är råolja. Råolja är fossila rester som lagrats i berggrunden i miljontals år. Råoljan 
renas till mineralolja och har en lång dokumenterad säker användning. Mineralolja används därför även i 
hudläkemedel.  
Den vegetabiliska oljan kommer från olika växter och renas innan den används på huden. Vegetabilisk olja av 
kosmetisk kvalitet är ofta mindre doft- och smakrik än en matolja.
 
Säkerhetsvärdering –  
Tillverkaren av kosmetika och hygienprodukter måste enligt lagen se till att produkterna är säkra för 
konsumentens hälsa vid normal eller rimlig förutsägbar användning. För produkter till barn under 3 år måste 
dessutom särskild hänsyn tas. 
 


