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  :מתורגם לעבריתתקציר 
מרכיב  , SLS טוענים שנתרן לאוריל גופריתי המכונה אינטרנט במועבריםה עם מסר קיצונימיילים 

  .מחקרים שונים מוכיחים שאין זה נכון.  ידוע כגורם מסרטן, רביםתכשירי בריאות ויופיב רגיל
  

  : את המיתוסותמפריכהעובדות שמול להלן תקצירים מתוך המיילים הרבים בנושא 
  ". נמצא ברוב תכשירי השמפו ומשחות השנייםSLS ":מייל

 בבטאון  לרפואת 1997ובמחקר שהתפרסם במאי , רחצהו,  נמצא בתכשירי שמפוSLS:עובדות
  .מנקה ומטהר  אפשר למצוא אותו כתחליבשניים נאמר שגם במשחות שניים 

  
  ".הוא גורם מסרטן  SLS הוכח שבטווח הארוך":מייל

  .אינו ידוע כמסרטןלגרום לגרוי אך לעיתים  עלול  הזהחומרה: עובדות
  

 SODIUM בדקו את רשימת המרכיבים בשמפו שלכם ותראו אם יש שם מרכיב בשם ":מייל
LAURETH SULFATE או בקיצור SLS."  

 SODIUM, תרכובת אחרת. SLES הוא SODIUM LAURETH SULFATE ר ל  קיצוה: עובדות
LAURYL SULFATEכ מקוצרת - SLS .ני החומרים יש נוסחה דומה אבל הם בעלי תכונות לש
  .כימיות  שונות זה מזה

  
  ".כדי לנקות רצפות של מוסכים משתמשים  SLS ב":מייל

 כי הוא נרחביםיש לו שימושים  .דטרגנט המנקה את פני השטח ביעילותמשמש כ הוא SLS: עובדות
  .מסיר שומן ולכלוךה תחליבידטרגנט 

  
הם . שבמוצר שלהם יש חומר שיגרום לאנשים לקבל סרטן ואמרתי להם  ליצרנים התקשרתי":מייל

 הם זקוקים לחומר הזה בתור חומר -אמרו שזה ידוע להם אבל אין באפשרותם לשנות את המצב
  ".מקציף

הוא מודע לכך אבל אין מה לעשות בנידון כי " שאמר מרצונו החופשייצרן יש אין אפשרות: עובדות
  ".ימדובר בחומר מקציף הכרח

  
 90 - ושעכשיו בשנות ה1:8000 הסיכויי לקבל סרטן היה 1980 -מחקרים מראים שבשנות ה": מייל

  ".1:3הסיכויים הם 
הסיכויים לקבל סרטן גדלים , 1998 - ב.החברה האמריקאית לסרטןעל פי המספרים של : עובדות

 החיים מתייחס סיכון לכל. מבוגרים בגיל העמידה ואילךאצל  הם  המחלהעם הגיל ורוב מקרי
 2מתוך  1ב יש לגברים סיכון של "כרגע בארה. לאפשרות שאדם יפתח סרטן או ימות ממנו במשך חייו

סיכון לחלות במשך הבשנות השמונים המוקדמות . 3מתוך  1לפתח סרטן כשלנשים הסיכון הוא 
  .ר מאשר בעברכך שכיום הגברים הם בדרגת סיכון גבוהה יות ,3מתוך  1 היה לגברים ולנשים החיים 

  
  ". אני מקווה שנפסיק לזהם את עצמינו בוירוס הסרטן":מייל

ישנם וירוסים מסויימים המגבירים את הסיכוי לחלות בסרטן אבל הסרטן . סרטן הוא לא וירוס: עובדות
סרטן הוא קבוצה של מחלות המאופיינות בגידול והתפשטות לא נשלטים . עצמו אינו וירוס ואינו מדבק

  .נורמלייםשל תאים א
  

,  האתרי בעלהםבדקו מי. במיוחד בתחומי הבריאות, מהאינטרנטמומלץ לנקוט בזהירות בצבירת ידע 
  .בדקו וחקרו הלאה בעצמיכם, וודאו שמקורות המידע הם מהימנים ואם יש לכם ספק

  
  
  



  : שעשו הסטוריה בנושאיליםהאימ
-----Original Message----- 
From: Wendy S. Lin 
To: Max Yue Zhang 
Date: Tuesday, September 15, 1998 2:06 AM 
Subject: Health concern 
Just for your info, and please take note of the shampoo you use to wash your hair every 
night! Girls will definitely use more! Check the ingredients listed on your shampoo 
bottle, and see if they have this substance by the name of Sodium Laureth Sulfate, or 
simply SLS. This substance is found in most shampoos, and the manufactures use it 
because it produces a lot of foam and it is cheap. BUT the fact is that SLS is used to 
scrub garage floors, and it is very strong. It is also proven that it can cause cancer in the 
long run, and this is no joke. 
I went home and checked my shampoo (Vidal Sasoon), it doesn't contain it; however, 
others such as Vo5, Palmolive, Paul Mitchell, the new Hemp shampoo, etc.. contains 
this substance. So I called one company, and I told them their product contains a 
substance that will cause people to have cancer. They said "Yeah, we knew about it but 
there is nothing we can do about it because we need that substance to produce foam. 
By the way Colgate toothpaste also contains the same substance to produce the 
"bubbles". They said they are going to send me some information. 
Research has shown that in the 1980s, the chance of getting cancer is 1 out of 8000 
and now, in the 1990s, the chances of getting cancer is 1 out of 3, which is very serious. 
So I hope that you will take this seriously and pass this on to all the people you know, 
and hopefully, we can stop "giving" ourselves the cancer virus. This is serious, after you 
have read this, pass it on to as many people as possible, this is not a chain letter, but it 
concerns our health. 
Michelle Hailey 
Executive Secretary 
University of Pennsylvania Health System 
Office of Legal Affairs 
(215) 662-2546 
------------------------------ 
From: Chan, Lillian [mailto:lchan@utmb.edu] 
Sent: Wednesday, September 16, 1998 11:55 AM 
Everyone, 
One annoying (but potentially dangerous) feature of e-mail is that all sorts of 
misinformation gets passed around. This reflects the gulliblility of the general public. 
After receiving this email, I called Michelle Hailey at UPenn (her name and contact 
Information was at the bottom of the message) to try to find out her source of 
Information on SLS. She has no idea--she was just passing along an email she got from 
someone else and unfortunately for her, her name got attached to it. She deserves the 
hassle she is getting for sending out this email (she's been getting numerous phone 
calls), but whoever originated it should really be the person taken to task. 
The compound mentioned in the e-mail below is sodium lauryl sulfate. Another name for 
it is sodium dodecyl sulfate or SDS. It is a detergent and is used in all kinds of 
household goods, (including shampoos for hair as well as for carpets). We use it in the 
laboratory all the time for solubilizing proteins. 
There is NO documented evidence that SDS is carcinogenic. If inhaled (in powder 
form), it can cause irritation to the mucous membranes. Some of you may have 
experienced stuffy sinuses when you go into places that have old carpets (for example, 
motels) that have been shampooed multiple times. That may have been caused by the 
residual SDS left behind by the carpet cleaning solution. Of course excess amounts of 
anything, either inhaled or ingested, can cause harm to your health -- even table salt 
can be harmful. 
I strongly urge all of you to be careful and discerning about what you read. Unless solid 
evidence from reputable (and verifiable) sources are provided, don't believe everything 
that is in print. Also, please don't pass on anything that you don't know is true. There are 
just too many alarmists out there already. 
Lillian 

  


