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AP-24® 
WHITENING FLUORIDE TOOTHPASTE

Sự an toàn về sản phẩm là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi tại Nu Skin. Nu Skin được thành lập trên sự 
tin tưởng rằng công ty có thể phát triển những sản phẩm có chứa những thành phần có lợi và thật sự hiệu quả. 
Điều cam kết đối với chất lượng sản phẩm và sự cải tiến vẫn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Nu Skin dựa vào 
các cơ quan chính phủ và quản lý chính để giải mã xem liệu một thành phần có an toàn để sử dụng hay không. 
Nu Skin tiếp thục theo dõi những nghiên cứu mới nhất về an toàn sản phẩm nhằm duy trì tiêu chuẩn cao nhất 
của chất lượng và an toàn.

Ủy ban khoa học xem xét những nghiên cứu được kết hợp với các tổ chức như là Ủy ban khoa học về sản 
phẩm tiêu dùng Châu Âu (SCCP), Hội đồng Sản phẩm chăm sóc cá nhân (PCPC), các cơ quan bảo vệ môi 
trường (EPA) ở Mỹ và những nước Châu Âu, Hiệp hội thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Hiệp hội Y khoa của 
Mỹ (AMA), đó là một vài tên điển hình. Những hội đồng xem xét này được thành lập bởi những nhà khoa học 
và giáo sư có học thức, đủ tiêu chuẩn, không có sự thiên vị, họ hiểu rõ những phương thức nghiên cứu khoa 
học và có những kiến thức rộng lớn và chuyên sâu trong những lĩnh vực riêng này. Những hội đồng này xem 
xét tất cả những nghiên cứu có sẵn của những thành phần được đưa ra và quyết định chúng có an toàn khi áp 
dụng cho con người và môi trường khi được sử dụng trong lĩnh vực mỹ phẩm hay không. Là những nhà khoa 
học và giáo sư hội đủ tiêu chuẩn, họ không xem xét những nghiên cứu về mặt giá trị mà dựa vào sự sử dụng 
thành phần, liều lượng, cách thức tiến hành nghiên cứu và những yếu tố khác khi đánh giá việc ứng dụng vào 
sức khỏe con người.

Kem đánh răng AP-24 Flouride Whitening được phát triển dựa trên những tiêu chuẩn giống như vậy. Mỗi thành 
phần trong công thức này được bao gồm ở mức an toàn và hiệu quả theo nghiên cứu sẵn có. Liều lượng của 
những thành phần hoặc sự đậm đặc có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của chúng. Một thứ an toàn ở một mức 
độ, có thể trở nên nguy hiểm ở mức độ khác và hoàn toàn không có hiệu quả ở một mức độ khác. Những nhà 
khoa học và thiết lập công thức có kỹ năng chắc chắn rằng sản phẩm cuối cùng là an toàn, có hiệu quả và làm 
vừa lòng khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, do sự khác biệt từng cá nhân, có một vài trường hợp kích thich với 
sản phẩm này hoặc bất kỳ sản phẩm khác. Nếu điều này xảy ra, sản phẩm sẽ được ngưng sản xuất.

Fluoride
Hiệp hội Thực phẩm và thuốc của Mỹ đã chấp thuận Fluoride loại thuốc được bán trên quầy (OTC) ở Mỹ. 
Fluoride bao gồm những chất sau: sodium fluoride, sodium monofluorophosphate và stannous fluoride, là cần 
thiết ở một liều lượng hiệu quả cho bất kỳ tuyên bố chống mục xương của sản phẩm. Việc sử dụng fluoride 
trong kem đánh răng đã được kiểm tra kỹ lưỡng và được tìm thấy là an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa bệnh 
răng miệng (mục xương, sâu răng). Hiệp hội nha khoa Mỹ chỉ thị bất kỳ sản phẩm nào có chứa fluoride phải có 
con dấu chấp thuận chuyên khảo cuối cùng của US FDA trên từng sản phẩm. Để biết thêm thông tin về việc 
sử dụng và sự an toàn của fluoride, vui lòng xem phần Anticaries Drug Procducts for Over-the-Counter Human 
use; Final Monograph; 21 CFR part 310, 355, and 369. Thông tin về fluorosis, vui lòng vào trang http://www.
mouthhealthy.org/en/az-topics/f/fluorosis.
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Aluminum Hydroxide (Alumina)
Aluminum Hydroxide là một dạng cố định của aluminum được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân 
bao gồm kem đánh răng. Trong kem đánh răng, nó được bao gồm như một chất mài để giúp loại bỏ mảng bám 
và vết bẩn bề mặt. Ban hội thẩm đánh giá thành phần trong lĩnh vực thẩm mỹ đã đánh giá aluminum hydroxide, 
nói rõ rằng việc sử dụng thành phần này trong lĩnh vực thẩm mỹ tương đương về mặt hóa học với thành phần có 
trong sản phẩm kháng acid được bán trên quầy. Họ còn chỉ ra rằng aluminum hydroxide không nên bị nhầm lẫn 
với nguyên tố aluminum vì chúng có sự khác biệt về tính chất vật lý, tính chất hóa học, những chức năng, và độc 
tính tiềm năng. Vì như vậy, aluminum hydroxide được hấp thu rất kém. Họ còn kết luận thêm rằng họ “không quan 
tâm về khả năng tiếp thu ngẫu nhiên của alumina khi được sử dụng trong son môi hoặc những công thức vệ sinh 
răng miệng. Lượng aluminum ion có thể được giải phóng trong đường tiêu hóa thông qua tiếp thụ ngẫu nhiên các 
sản phẩm mỹ phẩm như vậy thấp hơn nhiều so với mức độ độc hại”. Xem Becker, L.C. et al. Safety Assessment of 
Alumina and Aluminum Hydroxide as Used in Cosmitics. IJT 35(Suppl. 3): 16-33, 2016.

Sodium Lauryl Sulfate
Sau khi xem xét các luận văn khoa học có sẵn, ban hội thẩm xem xét về thành phần trong lĩnh vực Mỹ Phẩm đã 
chỉ ra rằng Sodium Lauryl Sulfate an toàn khi được sử dụng “trong những công thức được thiết kế cho việc làm 
gián đoạn, sử dụng nhanh và sau đó được rửa kỹ càng từ bề mặt da”, tương tự như việc sử dụng nó trong công 
thức của kem đánh răng. Những nghiên cứu sự tiêu thụ qua miệng, bao gồm số lượng lớn hơn nhiều so với 
những gì mong đợi từ việc nuốt phải các sản phẩm vệ sinh răng miệng, đã không cho thấy bất kỳ sự quan ngại 
nào về độc tính. Xem phần Final Report on the Safety Assessment of Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium Lauryl 
Sulfate. J Am Coll Toxicol 2(7): 127-181, 1983.

Hydrated Silica
Các mối quan tâm liên quan đến độ mài mòn của hydrated silica cần phải được đưa vào trong sự xem xét về việc 
hình thành sản phẩm cuối cùng. Các chất Silicon, như hydrated silica, được đề cập cụ thể như là các chất mài 
mòn nhẹ được sử dụng để loại bỏ các mảnh vỡ và các vết bẩn bề mặt và được liệt kê cụ thể trên trang web của 
ADA như là các thành phần kem đánh răng điển hình. Tổ chức RDA, nơi đo lường sự bào mòn tiềm năng của kem 
đánh răng, đo lường độ bào mòn của kem đánh răng AP-24 Whitening Fluoride là 103. Con số này thấp hơn giới 
hạn được cho là an toàn cho việc sử dụng hàng ngày. Xem http://www.ada.org/en/member-center/oral-health-top-
ics/toothpastes.

Titanium Dioxide
Titanium dioxide là thực phẩm tạo màu được chấp thuận nhằm giúp tạo ra những sản phẩm vừa ý hơn về mặt 
thẩm mỹ. Những quan tâm về sức khỏe liên quan đến titanium dioxide xoay quanh việc hô hấp. Ở trong những 
công thức hình thành sản phẩm chăm sóc cá nhân, titanium dioxide được gắn kết, do đó không có khả năng bị 
hít vào. Và vì vậy, không gây ra bất  kỳ mối quan ngại tương tự. Để biết thêm nhiều thông tin an toàn về titanium 
dioxide, xem trang http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/titanium-dioxide.

PEG-12
Đóng vai trò là một chất giữ ẩm, PEG-12, là một polymer cảu ethylene glycol. Nghiên cứu trên thành phần này chỉ 
ra rằng chất này được hấp thụ một cách tối thiểu. Thành phần được dùng trong những công thức của chúng tôi 
được xử lý để loại bỏ 1,4 dioxane liên quan. Do đó, không gây ra bất  kỳ mối quan ngại về sức khỏe hoặc an toàn. 
Để biết thêm nhiều thông tin an toàn về PEG-12, xem trang http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/triethylene-gly-
col-and-pegs.

Sodium Saccharin
Đóng vai trò là một chất giữ ẩm, PEG-12, là một polymer cảu ethylene glycol. Nghiên cứu trên thành phần này chỉ 
ra rằng chất này được hấp thụ một cách tối thiểu. Thành phần được dùng trong những công thức của chúng tôi 
được xử lý để loại bỏ 1,4 dioxane liên quan. Do đó, không gây ra bất  kỳ mối quan ngại về sức khỏe hoặc an toàn. 
Để biết thêm nhiều thông tin an toàn về PEG-12, xem trang http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/triethylene-gly-
col-and-pegs.


