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SOM KAN MINSKE RISIKOEN FOR EN ALLERGISK REAKSJON

Still tre enkle
spørsmål til kunden
Har du tidligere reagert på et fargeprodukt?
Er hodebunnen din sensibel, irritert eller skadet?

!

Har du tidligere fått foretatt en midlertidig svart
hennatatovering?

Hvis kunden svarer ja på et av disse spørsmålene, frarådes
farging av kundens hår. Kunden bør søke lege for å få avklart
om hun/han vil kunne tåle å få farget håret.

Gode råd i forbindelse
med hårfarging
Les advarselteksten og følg alltid bruksanvisningen
Husk å bruke hansker ved fargebehandling og vask
Barn frarådes å få farget håret

Unngå så vidt mulig å få fargestoffet i kontakt med hodebunn
og hud i ansiktet – dette vil minske allergirisikoen
Striper i håret minimerer risikoen for allergi i forhold til en
helfarging, da huden ved denne behandling blir mindre utsatt
for hårfargen
Er du eller kunden i tvil i forbindelse med hårfarging, står din
hårfargeleverandør alltid til rådighet med veiledning og
rådgivning både til deg og kunden din.

Farging
Farging med oksidasjonsfarger, toninger og
fargeskyll kan – uansett leverandør – fremkalle
allergiske reaksjoner som i sjeldne tilfeller kan
være alvorlige. For å unngå allergiske reaksjoner
er det viktig at du er i dialog med kunden din, og
at du følger rådene på forsiden av dette arket.

Veiledning
og rådgivning
Er du eller kunden din i tvil i forbindelse med hårfarging, står din hårfargeleverandør alltid til rådighet med veiledning og rådgivning til både
deg og kunden din.

Svart henna
De senere år har vi dessverre sett noen tilfeller
av kraftige allergiske reaksjoner som følge av midlertidige svarte hennatatoveringer. Midlertidige
svarte hennatatoveringer tilsettes ofte fargestoffet paraphenylendiamin, i daglig tale kalt
PPD. PPD er et fargestoff som i kosmetiske produkter kun skal brukes i hårfarger i små mengder.
Bruk av PPD er forbudt i produkter som skal
påføres huden. Store mengder PPD, som for
eksempel benyttes i midlertidige svarte hennatatoveringer, er ulovlige og medfører risiko for å
utvikle livslang allergi (sensibilisering) eller en
umiddelbar alvorlig allergisk reaksjon. De midlertidige svarte hennatatoveringene utføres ofte i
utlandet, siden PPD kan brukes i hennatatoveringer i land utenfor EU.

