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Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund behandler:
• Faglige (ansættelsesretlige) spørgsmål, for eksempel spørgs -

mål om løn og ansættelsesvilkår og andre overenskomstmæs-
sige vilkår.

• Spørgsmål om kontingent og medlemsforhold. Det kan eks.
dreje sig om optagelse, udmeldelse, overflytning til og fra
andre a-kasser, ændring mellem deltid og fuldtid eller skift af
kontingentgruppe.

• Sociale forhold, hvis du må ophøre i dit arbejdsforhold på
grund af  helbredsmæssige forhold og eventuelt skal revalide-
res/pensioneres/i fleksjob.

• Spørgsmål om barsel og sygdom.
• Arbejdsskader.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at
kontakte forbundet på telefon  35 83 18 80.

HK’s a-kasse behandler:
Udbetaling af  alle a-kasseydelser, for eksempel dagpenge, aktive-
ringsydelse, efterløn, kursusgodtgørelse osv. Dansk Frisør &
Kosmetiker Forbunds medlemmer skal kontakte a-kassen på ét
telefonnummer - 70 10 67 89, hvis de bliver ledige, skal på efter-
løn, ansøge om kursusgodtgørelse eller lignende. HK’s a-kasse
har samlet alle kompetencer et sted.

HK/Danmarks a-kasse
Postboks 106, 0900 København C • www.hka-kasse.dk  
Mail: a-kassen@hk.dk. Åbningstiderne er mandag-torsdag fra
9.00-17.00, fredag 9.00-14.00. 
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds medlemmer kan beregne
deres dagpenge på HK’s hjemmeside og indsende dagpengekort
og andre blanketter elektronisk.

Oplysning om a-kassernes årlige admini stra tionsbidrag, service -
tilbud mv. og mulighederne for at vælge a-kasse findes på
www.adir.dk.

Spydspidser i DFKF

Spydspidserne er, sammen med kollegerne i forbundet og afdelin-
gernes re præsen tanter, dine forkæmpere for et godt arbejdsliv,
hvad enten det drejer sig om uddannelse, arbejdsmiljø eller andre
forhold, som du måtte støde på i hverdagen. Brug dem!
Aalborg
• Betinna Simonsen, tlf.  29 93 14 78, 

mail: Obi_wan_l@hotmail.com  
• Michael Jensen, tlf. 60 22 83 19, 

mail: michaelfrisoer@hotmail.com 
Nykøbing
• Louise Hansen, tlf. 26 70 01 04, 

mail: Louise_mia_hansen@hotmail.com  
• Stine Tach, tlf. 60 78 85 06, mail: stinetach@hotmail.com 
Kolding
• Line Qvist, tlf. 26 33 46 33, 

mail: lovenskjold_qvist@stofanet.dk   
• Line Bjergstrøm Nissen tlf. 28 57 15 78
København
• Lotte Bjarnø, tlf. 26187116
• Sanne Bang Christensen, tlf. 26211456 , 

mail: n1kogjays_b4be@hotmail.com
• Marianne Madsen, mail: m.frisor@sol.dk
Vordingborg
• Zeanet Gøth, mail: zg@dfkf.dk

Astma-Allergi
Forbundet

Ønsker du at vide mere om overføl-
somhedssygdomme, forebyggelse

og behandling af kontakt eksem, kan
du kontakte Astma-Allergi For -

bundet, der giver gode råd, vejled-
ning og svar på dine spørgsmål.

Åbent dagligt fra kl. 10-12 og 13-15. 

Tlf. 43 43 42 99 

DIT FORBUND

a-kassen

Skal du være

Selvstændig?
Vidste du at

du gerne må blive stående i vores 
a-kasse, selvom du bliver 

selvstændig? 
For nærmere oplysninger ring

Tlf. 35 83 18 80

Som medlem får du:
AKTUELT

Jubilæer
25 års jubilæum den 1. november 2009
Gitte S. Nygaard, Gl. Odensevej 14, 5591 Gelsted

Forbundet ønsker hjertelig tillykke, og i dagens anledning vil forbundets jubilæ-
umshilsen blive tilsendt

Arrangementer
16. november kl. 19. ALKA 

Golf  Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Randers
Afd. 5 - Djursland, Århus og Horsens og 
Afd. 6 - Silkeborg, Holstebro, Skive og Randers.

Messer, udstillinger, mesterskaber
HUST TILMELDING til Randers Mesterskab 2010 
Mesterskabet finder sted på Randers teknisk skole, lørdag den 30. januar kl. 14.
Sidste frist for tilmelding 10. december 2009.
Spørgsmål kan ske til Lone på 26 24 58 25

Hair and Beauty • Home of the Hairdresser 
Frankfurt am Main, 31. januar til 1. februar 2010
www.hair-beauty.messefrankfurt.com

Modemesse i Bella Center • Februar og August 2010

Verdensmesterskaber Hairworld
Mondial Coiffure Beaute Port de Versailles Paris den 6. til 8. november 2010

Café Figaro - Gode idéer?
Har du spændende forslag til lokale Figaro arrangementer er du meget vel-
kommen til at kontakte Aanne Hartvig på tlf. 46 15 09 59 eller 
mail: anniehartvig@mail.dk

Har du ligeledes arrangementer af  interesse for faget, er du velkommen til at
sende dem til redaktionen på dart@dart-reklame.dk

Nu’ det jul igen......
- og hvad er det så lige, at din chef  kan forlange af  dig? Skal du arbejde fra nu
af  og til nytårsaften, alle aftener og weekender? Nej heldigvis ikke. Gå ind på
www.dfkf.dk og se oversigten over de vigtigste jule-regler i overenskomsten.
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FRISØRFAGET ER I ALT FOR
HØJ GRAD PLAGET AF HUD-
OG LUFTVEJSSYGDOMME
Eksemer og allergier betyder, at alt for mange frisører må forlade deres
fag i utide.
I Danmark såvel som i Norden og Europa arbejdes der intensivt på at
imødegå disse skader.
Det drejer sig dels om initiativer i forhold til EU-Kommissionen, om ini-
tiativer i forhold til EU’s Videnskabelige Komité på området, udarbejdel-
se af europæiske aftaler mellem fagets parter og et omfattende pro-
jekt i samarbejde med universitetet i Osnabrück, Tyskland.
    
I Nordisk Frisør Union, som består af de organiserede lønmodtagere i
Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, har vi gennem mange år
haft arbejdsmiljøet og ikke mindst allergierne på dagsordenen.
Det materiale, du har i hænderne nu, er et resultat af dette nordiske
samarbejde.

Det er blevet gennemgået med nogle af de største eksperter inden for
området vedrørende frisørprodukter og frisørsygdomme – nemlig kemiin-
geniør Johan Galster fra Københavns Kommunes Miljøkontrol og Heidi
Søsted, der er Ph.D. i hårfarver og som står for Videncentret for Frisører
og Kosmetikere, som forbundet i høj grad står for finansieringen af.

Hensigten er at give en beskrivelse af de produkter, vi arbejder med i
frisørfaget og de konsekvenser, som indholdsstofferne kan forårsage
samt hvordan man kan sikre sig imod skadevirkninger.

Vi håber, at læserne af dette materiale vil gøre brug af oplysningerne,
så de i højere grad kan slippe uskadte igennem arbejdslivet i fag, som
de ellers holder meget af.

Det handler ikke specielt om grønt arbejdsmiljø men om, hvordan man
skal forholde sig til produkterne og undgå dem, som kan have skade-
virkninger samt sikre, at man vælger de bedst egnede og samtidig
beskytter sig selv bedst muligt.

I Nordisk Frisør Union arbejder vi hele tiden på at få bedre produkter
og få de skadelige eller mistænkelige ud af vort arbejdsmiljø.
Både af hensyn til kollegerne, men også af hensyn til kunderne, er det
vigtigt, at der er en relevant viden, som gør os selv mere trygge sam-
tidig med, at vi sender et signal til omverdenen om, at det organisere-
de frisørfag i Norden er opmærksom på de problemer, der kan være og
gør noget ved dem, så folk kan føle sig trygge ved at besøge de salo-
ner, hvor vore kolleger er beskæftiget.

Der er en stigende bevidsthed i frisørfaget i hele Europa om, at saloner
og fag, der arbejder målrettet for et bedre indre og ydre miljø, er værd
at gæste og værd at udvikle.
Indsatsen i de nordiske lande knytter sig også til indsatsen for et bedre
arbejdsmiljø i hele Europa.

Det kan godt en gang imellem være en kamp op ad bakke, men vi er i
hele Norden og blandt vore kolleger rundt i de europæiske lande ind-
stillet på at fortsætte kampen så lang tid, at der opstår skader i faget.

Det materiale, som foreligger hér, er et væsentligt led i denne indsats
og er et materiale, som vi også håber, at såvel myndigheder som poli-
tikere vil tage alvorligt, idet der foreligger noget af verdens bedste
viden heri.

Frisørfaget er et dejligt fag og vi håber, at det kan blive endnu bedre.

Derfor har vi også brug for opbakning fra alle, der arbejder i faget, så
de, der har indflydelse på vore produkter og reglerne herfor, kan se, at
vi mener det alvorligt.

Frisørerne skaber skønhed og skal gerne have et godt liv.
Ja, det er ganske enkelt vort krav.

Med kollegial hilsen

Poul Monggaard
Formand for
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Nordisk Frisør Union
UNI Hair & BeautyTegning: Jan Kallesen
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• Knapt halvdelen af  frisørerne oplever at have hudproblemer som
følge af  arbejdet

• Hudlidelser på hænderne er den mest almindelige arbejdsbetinge-
de sygdom blandt frisører

• 1/4 af  frisørerne har luftvejslidelser pga. deres arbejde
• Yngre frisører oplever flere gener end ældre
• Omkring 250 tilfælde af  hårfarveskader indrapporteres hvert år af

lægerne, men det reelle tal på hårfarveskader er måske nærmere
1200-2500 per år

• Mange hårfarver indeholder stoffer som er giftige, sundhedsskade-
lige og som kan give allergi. Disse stoffer er lovlige

• Sundhedsproblemer er den almindeligste årsag til, at frisører forla-
der faget

• Frisører holder i gennemsnit 9 år, før de finder sig et mindre bela-
stende job

• Kosmetiklovgivningen i EU og Danmark sigter på at beskytte for-
brugere, men tager ikke hensyn til, at frisører har en meget krafti-
gere kemisk belastning

Derfor har vi skrevet denne bog til dig og alle andre frisører i Norden.

Heidi Søsted og Johan Galster

HÅRDE FACTS 
OM KOSMETIK 
OG FRISØRERS 
ARBEJDSMILJØ
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Hudens funktion

Huden fungerer som menneskets barriere mod skadelige påvirkninger fra
omverdenen. Ved hyppig udsættelse for vand og sæbe forsvinder fedtstof-
fer fra huden, hvorved den tørrer ud. Når huden er intakt, yder den bedst
beskyttelse mod, at kemiske stoffer i frisørprodukter kan trænge igennem
huden og ind i kroppen. Er huden først svækket, er der flere stoffer, der
kan trænge igennem huden, og en ond cirkel kan begynde med forøget
skade af  huden. 

I frisørbranchen kan mange kemiske stoffer komme i kontakt med huden
og have en potentiel skadelig effekt for kroppen. Et eksempel på, hvordan
huden kan bruges negativt som optagelsesorgan, er når frisører skyller
farve ud og styler nyfarvet hår uden brug af  handsker. Efter bare en uges
arbejde kan hårfarvestofferne måles i frisørens urin. Det sker, fordi stof-

ferne vandrer gennem huden ind i blodbanen. Herfra bliver de hurtigt
transporteret gennem lever og nyre, fordelt i kroppen og udskilt med galde
og urin. 

Allergisk kontakteksem

De allergiske sygdomssymptomer skyldes organismens reaktion på frem-
mede stoffer, det vil sige stoffer, der normalt ikke findes i vor organisme.
Ikke alle udvikler kontaktallergi, men mindst 15 % af  både voksne og børn
gør det.  
Kroppen reagerer ikke allergisk mod det fremmede stof  første gang, den
udsættes for det. Først skal kroppen lære stoffet at kende for ved senere
udsættelse at reagere allergisk.
Både industrielt fremstillede stoffer og naturligt forekommende stoffer (fx
æteriske olier) kan fremkalde allergisk eksem. Dvs., at selv om fx en creme
udelukkende indeholder duftstoffer fra naturen, kan den godt fremkalde et
eksem.

Ikke-allergisk eksem

Du kan få håndeksem af  mange timers vådt arbejde og udsættelse for
vaskeaktive stoffer i shampooer – huden bliver tør og revner. Et ikke-aller-
gisk eksem kan opstå pga. affedtning af  huden med vand og sæbe, hvor
huden ikke når at reparere sig selv, før den belastes igen. Et ikke-allergisk

eksem giver en øget risiko
for udvikling af  allergi over
for fx parfumer, konserve-
ringsmidler, hårfarver og
blegemidler. 
Man kan ikke bare ved at
se på et håndeksem afgø-
re, om det er et allergisk
eller et ikke-allergisk
eksem. For at skelne må
man igennem en hudtest
hos en hudlæge.

Allergisk eksem og ikke-allergisk eksem

1/3 af  alle henvendelser til hudlæger skyldes eksem. Hovedparten af  de
arbejdsbetingede hudlidelser er eksem. Hånden er det sted på kroppen,
der hyppigst er udsat for kontakteksem.
Eksemet er karakteriseret ved rødme, skældannelse, dannelse af  små blæ-
rer samt hævet hud (ødem). 

Sygdommen udspiller sig i hudens øverste lag, dvs. i den øverste del af
læderhuden og overhuden. Eksem kan opstå hurtigt fra den ene dag til
den anden eller langsomt gennem flere måneder.
Kontakteksem dannes som følge af  en allergisk reaktion eller som følge af
en irritation af  huden. 
Kontakteksemet ses hyppigst på hænderne, fordi det er via dem, vi kom-
mer i kontakt med vore omgivelser, dem vi føler os frem med, og dem vi
arbejder med. Blandt frisører ses også kontakteksem på håndled og
underarme.

Frisører udvikler ofte håndeksem på grund af  arbejdet. Eksemet starter
ofte allerede i elevtiden, dette kan for nogle betyde, at de må stoppe deres
uddannelse. 

Klip inden du farver håret

Når du bruger frisørprodukter, er der risiko for at kemikalierne
trænger gennem huden og giver dig allergi. Lidelsen allergi
anses for at være livslang. Hvis du har allergi over for et kemisk
stof, kan der opstå eksem i huden, når du kommer i kontakt med
det pågældende stof  igen. Nogle oplever bedring af  eksemet,
hvis de undgår kontakt med frisørkemikalierne. Dette kan fx
være i ferieperioder. Farvning af  eget og andres hår samt brug
af  parfumeholdige produkter (gælder også æteriske olier) kan
holde eksemet ved lige, selvom du er væk fra skole og salon. 

SUNDHED, 
SYGDOMME OG
FOREBYGGELSE

Tekst og foto: Heidi Søsted. Tegning: Jan Kallesen
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Forebyggelse af eksemer (allergisk eksem)

Allergi kan være lumsk ved, at man pludselig udvikler allergi over for et stof,
som man ellers har brugt i årevis. Allergi respekterer ikke uddannelse, nyt
arbejde mv. Derfor er det klogt som frisør i det mindste at beskytte sine
hænder. Nedenfor ses en oversigt over stoffer, som man nemt kan udvikle
allergi over for, og som har tilknytning til kosmetiker- og frisørfaget.

Frisører bliver hyppigst 
allergisk over for:

1. p-Phenylendiamine og toluene-2,5-diamine. Bruges i
hårfarver, bryn- og vippefarver og sorte semi-permanente ta -
 toveringer. 

2. Nikkel. Nogle sakse, hæklenåle, mobiltelefoner, ørenringe og
hårnåle indeholder nikkel. Nikkelallergi er den hyppigst forekom-
mende kontaktallergi. Du kan teste, om dine redskaber frigiver
nikkel ved en simpel nikkeltest, som kan købes på apoteket. Du
bør så vidt muligt undgå redskaber, der frigiver nikkel, alterna-
tivt bør du anvende handsker. En undersøgelse af  200 danske
frisørsakse viste kun nikkel i én saks, mens der var nikkel i 7 ud
af  13 hæklenåle (til at hive striber ud med).

3. Persulfater (blegemiddel). Persulfater kan give arbejdsbe-
tinget astma og allergisk næseflåd. Persulfater findes i (næsten)
alle lysningsprodukter.

4. Parfume er stoffer, frisører hyppigt bliver allergiske over for.
Det findes i mange produkter i frisørens omgivelser, fx i sham-
poo, conditioner, styling, hårfarve og cremer. Hvis ikke der står
andet på produktet, kan man regne med, at der er parfume i det
meste kosmetik.

5. Glyceryl monothioglycolat findes i permanentvæske.

Hvis du oplever eksem på hænder eller
arme, bør du kontakte din læge!

Som frisør bruger du mange kosmetiske produkter på dine kun-
der hver dag. Dine hænder kommer nemt i berøring med disse
produkter, og hvis ikke du passer meget på, kan indholdsstof-
ferne efter et stykke tid også findes på kamme/børster, rullebor-
de, vandhaner og dørhåndtag. Hårfarver skal blandes under
udsugning med anvendelse af  handsker, helst i et separat blan-
deskab. Når du skyller hårfarve ud af  en kundes hår, er det lige-
ledes vigtigt at bruge handsker for ikke at få farvestofferne på
huden. Selv om nyfarvet hår er godt skyllet, vil det indeholde en
del overskudsfarve. En måde at få så lidt hårfarvestof  på fing-
rene som muligt, er ved at klippe håret inden farvning. Ved den
afsluttende styling udsættes du igen for allergifremkaldende fri-
sørkemikalier, hvis du ikke bruger handsker. 

Håndcreme 

Brug en fed uparfumeret creme efter håndvask og i løbet af  arbejdsdagen,
og altid før du går hjem fra arbejde. Fede cremer – eller hudplejemidler –
kan medvirke til at reparere og gendanne din hud, hvis huden er udtørret,
klør eller sprækker. 

Du kan bruge cremer med forskelligt fedtindhold, afhængigt af  din huds til-
stand. Videncenter for Frisører og Kosmetikere anbefaler Ceridal Lipogel
og Locobase Fedtcreme, som begge har et højt fedtindhold. Hvis du bedre
kan lide en mere tyndtflydende creme, anbefaler videncentret Danatekt
Creme og Decubal Clinic Creme. Alle disse cremer kan købes på apoteket.

Videncenter for Frisører og
Kosmetikere 
Organisationen Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev grundlagt i
2006 og er en forsknings- og oplysningsvirksomhed som er til for at hjæl-
pe frisører med sundhedsmæssige forhold. Som medlem af  Dansk Frisør &
Kosmetiker Forbund kan du frit ringe på telefon 39 77 73 00 eller 21 48
46 07 og få råd og vejledning vedrørende handsker, produkter, forebyg-
gelse og sygdomme opstået i frisørfaget. Frisørmestre kan tegne et abon-
nement. Endvidere har du adgang til centrets hjemmeside på www.dfkf.dk
ved at klikke på Videncenter øverst på hjemmesiden.
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• Brug handsker ved vask – farvning – 
styling af farvet hår – blegning – permanent

• Brug handsker, så lang tid det er nødvendigt, men så
kort tid som muligt

• Handsker skal være rene, nye og tørre

• Brug bomuldshandske under beskyttelseshandsken

• Klip før farvning

• Bland i separat blandeskab med udsugning

• Bland aldrig farver, og vask aldrig pensler og farve-
skåle, hvor der indtages mad

• Brug handsker ved vask af farveskåle og pensler,
samt når permanentspoler ordnes og lægges på
plads

• Brug en fed uparfumeret creme på hele hånden

• Genbrug aldrig engangshandsker

• Læs arbejdspladsbrugsanvisningen

• Brug ikke fingerringe på arbejdet

• Brug handsker ved vådt arbejde i fritiden

• Brug varme vanter, når du er ude i de kolde måneder

GODE
RÅD 
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Nældefeber

Nældefeber (urticaria) er ligesom kontaktallergi en allergi, men kroppen
reagerer øjeblikkeligt ved en nældefeber-reaktion. Nældefeber kan skyldes
indtagne, indsprøjtede eller indåndede stoffer. Reaktionen viser sig i huden
med store røde plamager, der klør. Udseendet er tydeligt og ligner en for-
brænding med brændenælder - hvorfra udslettet har fået sit navn. Denne
reaktion kommer i løbet af  minutter efter udsættelse for allergenet.
Reaktionen kan også komme i løbet af  sekunder og er i sjældne tilfælde
livstruende. Blegemidler med persulfater er kendt for at kunne give næl-
defeber.

Ætsningsskader af blegemiddel

Blegemiddel indeholdende persulfater og hydrogen peroxide. Blegemidler
kan give ætsningsskader i huden med vævsdød og varigt hårtab til følge,
hvis produkterne blandes forkert, opvarmes og kommer i kontakt med
huden. Blegemidlet ætser simpelthen hår og hud af  og efterlader et åbent
sår. I et tilfælde har hudtransplantation på et 9 cm2 stort område været
nødvendig. Reaktionerne ses typisk på issen, men er også set højt oppe i
nakken. For at undgå ætsningsskader skal frisører følge blandingsforhold
og håndteringsanvisninger meget nøje. 

Nogle frisører får færre luftvejslidelser ved at blege med kalium
persulfate (potassium persulfate) i stedet for ammonium persul-
fate. Et eksempel på et produkt med potassium persulfate er
Ultra Glitz fra Farouk®

Kunder med kontaktallergi

Som frisør er det væsentligt at huske, at der er produkter i salonen som
nogle kunder kan reagere allergisk på. Det vil typisk være hårfarve, kon-
serveringsmidler, nikkel eller parfume. Hvis kunden har et kort fra sin hud-
læge med ingredienser, hun ikke kan tåle, bør samtlige ingredienslister på
de produkter, frisøren ønsker at anvende, gennemgås for at finde et egnet
produkt. Typisk kan en hårfarveallergisk kunde slet ikke tåle at få farvet
hverken hår, øjenbryn eller øjenvipper. En parfumeallergiker kan typisk kun
tåle få produkter i en salon, idet der er par-
fumestoffer i langt de fleste produkter. Vedr.
konserveringsmidler er det ofte muligt at
finde produkter uden et givet konserverings-
middel. Hvis en nikkelallergiker skal have sat
håret med hårnåle, kan det være væsentligt
at teste, om hårnålene indeholder nikkel.
Nikkel, test-kit kan købes på apoteket.  

Med et nikkeltestsæt og vatpinde kan du teste, 
om der er nikkelfrigivelse fra metalholdige genstande.

Hårfarve for-test

På mange frisørfarver står der en anbefaling fra producenten om, at frisø-
ren bør udføre en test på kundens hud, inden frisøren farver kunden. En
sådan for-test kan imidlertid ikke anbefales af  følgende årsager:

1. Det er ikke lovligt at påføre traditionelle hårfarvestoffer på huden
2. Der er en risiko for at gøre personer allergiske, der ikke ville udvikle en

allergi, hvis de ikke var blevet testet.
3. Frisører er ikke uddannede til at aflæse eksemreaktioner, dette skal

gøres af  læger eller specialuddannede sygeplejersker.

Et firma med navn Colourstart® har forsøgt at sælge separate test til fri-
sørsaloner i Europa. Anvendelse af  dette produkt kan heller ikke anbefa-
les.

Hvis en kunde fortæller, at vedkommende har haft en uønsket reaktion på
hårfarver, bør kunden ikke farves, medmindre det er accepteret af  en hud-
læge.

Hudtest for allergi hos hudlægen

Hudlægerne har visse metoder til at finde ud af, hvilke stoffer man er aller-
gisk over for. Ved en hudtest lægger lægen de stoffer, man har mistanke til,
i små cirkelformede metalplader på ryggen
af  patienten med et stort plaster henover. I
løbet af  24-72 timer og op til syv døgn efter
vil der, hvis du er allergisk, komme en eksem-
reaktion. Nogle mærker reaktionen som kløe,
andre vil ikke mærke noget. Hvis du har en
reaktion i huden, vil personalet skrive en
seddel til dig med de kemiske stoffer, som du
ikke kan tåle. Nu kan jagten på produkter,
som du kan tåle, gå ind. Du skal læse ingre-
dienslister for at finde produkter, der ikke
indeholder det,du er allergisk over for.  

Priktest for allergi hos hudlæge, allergolog
eller arbejdsmediciner

En del frisører oplever gener i deres luftveje
og næseflåd ofte pga. persulfater i blegemid-
del. Man kan undersøge for allergi over for
persulfater ved at hudlægen prikker stoffet
ind i armen. Er man  allergisk, vil det begyn-
de at klø, der hvor persulfatet er lagt ind. Det
er en høfeberlignende reaktion i huden.

KLIP FØR DU FARVER
Fotos: Anne Bregnhøj/Heidi Søsted/Henriette Hansen
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Valg af handsker

”Handskerne skal være egnede”, står der mange steder, men hvordan ved
man, om en handske er egnet?  Latexhandsker kan i sig selv fremkalde
latexallergi, derfor anbefaler Videncenter for Frisører og Kosmetikere ikke
latexhandsker, medmindre de er eneste mulighed. Vinylhandsker består af
PVC (polyvinylchlorid), som er uønsket i miljøet, og ydermere tilbageholder
vinylhandsker ikke hårfarvestoffer lige så længe som nitrilhandsker.
Engangshandsker af  nitril giver den bedste beskyttelse mod frisørkemika-
lier. En bomuldshandske inden under engangshandsken kan hjælpe til med
at bevare en normal fugtighed på hænderne og hjælpe til at undgå friktion
fra beskyttelseshandsken. Bomuldshandsker skal skiftes, hvis de bliver
våde. Videncenter for Frisører anbefaler Nitril Handske Hospicare
Accelerator Fri, fra Abena: tlf  +45 74 31 17 10. De er testet med frisør-
hårfarver. 

Brug altid pudderfri nitrilhandsker. 
Husk at engangshandsker er engangs! 

Hoste, vejrtrækningsbesvær, næseflåd

Frisører kan få astmalignende symptomer af  at arbejde med blegemiddel
indeholdende persulfater. Mange oplever dette som hoste, trykken for bry-
stet og vejrtrækningsbesvær. Nogle frisører har oplevelsen af, at de ikke
kan tåle at være i salonen, altså får det fysisk dårligt, så snart de træder
over dørtrinet. 

Det er ofte blegemidlerne, der udløser lidelser i luftvejene (næse, lunger,
mund). Derfor er det vigtigt, at blegemidlet ikke støver op i næse og mund,
når det blandes. Det er persulfaterne, der giver disse lidelser. De kan
hedde ammonium persulfate, kalium persulfate eller natrium persulfate.
Der bør altid anvendes udsugning, og blegemiddel på granuleret form bør
foretrækkes frem for pulver. Jeg har endnu ikke set et rigtigt frisørblege

middel uden persulfater. I den almindelige detailhandel kan man finde lys-
ningsprodukter uden persulfater, men med hydrogen peroxide. De lysner
ikke så effektivt, som persulfaterne gør.

Parfume kan give gener i luftvejene. Parfume kan forværre en eksisteren-
de astma. Naturlig parfume indeholdende æteriske olier kan give de
samme symptomer som syntetiske parfumer.

Endelig er der i få tilfælde beskrevet arbejdsbetinget astma som følge af
arbejde med hårfarve.

Cancer

Frisører har en øget risiko for blærekræft sammenlignet med andre fag. Det
vides ikke, hvad der er årsag til den øgede forekomst, men det kemiske
arbejdsmiljø er mistænkt. Frisører kan søge erstatning for sygdommen hos
Arbejdsskadestyrelsen. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har
vist, at frisører har 30-60 % øget risiko for blærekræft sammenlignet med
andre fagpersoner. 

Når forskere sammenlagde resultater fra alle nyere undersøgelser om
brystkræft, fandt de frem til, at frisører i gennemsnit har 14 % større risi-
ko for at få brystkræft sammenlignet med personer fra andre erhverv. Det
er en så lille risikoøgning, at det ikke er sikkert, at det lige netop skyldes
arbejdet som frisør – derfor kan frisører ikke på nuværende tidspunkt få
erstatning for brystkræft. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har
vist, at kvinder, der havde været frisør i mindst 10 år, havde 70 % øget risi-
ko for brystkræft sammenlignet med andre erhverv. Opløsningsmidler, som
vides at kunne give brystkræft, er en mulig årsag til den øgede risiko blandt
frisører. 

Det eksisterende EU-direktiv om kosmetik er bestemmende for,
om der må findes kræftfremkaldende stoffer i frisørprodukter. 

Fertilitet, graviditet og misdannede børn

Frisører er eksponeret for et stort antal kemiske produkter i deres arbejds-
miljø, eksempelvis hårfarver, permanentvæske, shampoo og diverse sty-
lingprodukter. Flere kemikalier er mistænkt for at påvirke den kvindelige
reproduktive funktion. Frisører udsættes for disse stoffer i lave koncentra-
tioner, men til gengæld udsættes de for en sammenblanding af  forskellige
kemikalier. Forskerne er ikke enige om, hvorvidt frisører har nedsat ferti -
litet sammenlignet med andre faggrupper, så vi må vente lidt endnu med
at få det afklaret.
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Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen

Hvis en frisør bliver syg af  sit fag, kan personen søge erstatning for lidel-
sen i Arbejdsskadestyrelsen. For at du kan få erstatning, skal sygdommen
være anerkendt som arbejdsskade eller erhvervssygdom. På nuværende
tidspunkt er kontakteksem, arbejdsrelateret astma/næseflåd og blære-
kræft godkendt som lidelser, frisører kan få erstatning for, hvis en læge har
stillet diagnosen. Lægen har pligt til at anmelde mistanke om lidelsen til
Arbejdsskadestyrelsen. Frisøren skal oplyse, hvilke saloner vedkommende
har været ansat i, da sygdommen opstod. Erstatningen udbetales gennem
en forsikringsordning, også selv om salonen ikke eksisterer længere.

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes
arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
Sammenhængen mellem din sygdom og dit arbejde skal være
kendt i den medicinske forskning.

Det grønne dokument

Da den grønne linje blev indført i frisøruddannelsen, var der behov for en
definition af, hvad ”grønt” betød. Derfor har Videncenter for Frisører lavet
et dokument, der beskriver, hvad grøn kosmetik er. Grønt er defineret som
noget, der har groet i naturen, altså planter, bær eller lignende. Der er en
række hårfarver, der kan betegnes som grønne. Det er fx nogle farver fra
Logona og andre helt plantebaserede farver. På den grønne frisørlinje
arbejdes også med Goldwells Elumen, fordi den er et alternativ til traditio-
nelle PPD-holdige hårfarver, selv om Videncentret ikke betegner Elumen-
serien som grøn. Kosmetiske produkter med Svanemærket (officielt
mærke) er vurderet meget nøje og betragtes som grønne. ”Det grønne
dokument” har ingen sammenhæng med ”Grøn Salon”. Det grønne doku-
ment kan rekvireres på hesos@geh.regionh.dk eller telefon 39 77 73 03.
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Navngivning
Kemiske stoffer har næsten altid flere navne, nogle er trivialnavne (kalde-
navne), andre er producenternes navne, nogle er forældede kemiske
navne, og atter andre navne beskriver den kemiske opbygning af  stoffet.
CAS-nummeret er et entydigt nummer, lidt svarende til vores cpr-numre. 

Tabel 1. Forskellige stoffers navne

Som det ses af  tabel 1 har kært barn mange navne inden for kemien: Der
er de strengt korrekte kemiske navne, der er de nationale trivialnavne, som
ikke forstås af  udlændinge, og undertiden giver producenterne stoffet et
helt andet navn. Selv CAS-numrene hjælper ikke altid, for nogle stoffer har
flere forskellige CAS-numre eller slet intet. Så det er let at blive forvirret og
tale forbi hinanden. 

For at beskrive et kosmetisk produkts kemi er det blandt andet nødvendigt
at kende dets enkeltbestanddele. EU's lovgivning for kosmetik (s. 18) har
derfor en landliste med de særlige navne, som skal bruges for de enkelte
bestanddele i kosmetik. Disse stofnavne findes på INCI-listen. 

Da de mange navne giver rige muligheder for misforståelser, er det i kos-
metikdirektivet bestemt, at der på det kosmetiske område kun må bruges
et navn for hvert stof. Disse navne fastlægges i INCI-listen (International
Nomenclature of  Cosmetic Ingredients) og er en blanding af  botaniske
betegnelser, kemiske strukturnavne eller trivialnavne, men i det mindste
har hvert stof  kun et navn.

Fordelen ved INCI-navnene er, at de er entydige, så for eksempel allergi-
kere lettere kan konstatere, om et produkt indeholder stoffer, de ikke kan
tåle. Tilsvarende er det lettere for læger at udrede, hvilke stoffer en aller-
gipatient er blevet udsat for.

I princippet skal alle stoffer, der anvendes i kosmetik have et INCI-navn,
men det ses, at producenterne forsynder sig imod dette.
Farvestoffer har samme overflod af  navne og føjer endnu et navn til, som
hyppigt bruges, nemlig et CI-nummer (CI: Color Index). 

Trivialnavn Producentnavn Kemisk navn CAS-nr. INCI-navn

Brintoverilte Inhibine, perhydrol mfl. Hydrogen peroxid 7722-84-1 Hydrogen peroxide

Butylparaben Butyl chemosept, 4-hydroxybenzoic acid butyl ester, 94-26-8 Butylparaben
Butyl butex mfl. Butyl 4-hydroxybenzoate

Ethyllactat Actylol mfl. 2-Hydroxypropanoic acid ethyl ester 97-64-3 Ethyl lactate
687-47-8

Tabel 2. To farvestoffers navne
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Trivialnavn Producentnavn Kemisk navn: INCI-navn: CAS-nr. Color index

PPD, 1,4-Diaminobenzene, p-phenylenediamine 106-50-3 CI 76 060
Paraphenylenediamine 1,4-Benzenediamine, 

para-Benzenediamine

C.I. Orange G Kiton Fast Orange G, Disodium 7-hydroxy-8 CI 16230 1936-15-8 CI 16230
Fast Orange G, -phenylazonaphthalene-
Crystal Orange 2G, 1,3-disulphonate

KEMI
Af  Johan Galster

Det er naturligvis umuligt at huske alle INCI-navnene, endsige alle deres
synonymer. 
Producenterne gør i øvrigt ikke livet lettere for frisører, kosmetikere og
brugere, fordi de tit bruger forkerte navne, selvopfundne navne eller sta-
ver forkert. 
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Skadelige stoffer i den kosmetiske branche

Kosmetikbekendtgørelsen fastslår i § 10, at kosmetiske produkter ikke må
være til skade for brugernes sundhed, dvs. at produktet som helhed ikke
må have skadelige effekter (underforstået på flertallet af  almindelige bru-
gere). Omvendt betyder det, at der godt må være sundhedsskadelige stof-
fer i kosmetiske produkter, når bare produktet som helhed er ufarligt. Et
skadeligt stof  kan således være tilladt, hvis det kun er tilsat i en vis, lille
koncentration, som EU’s videnskabelige komite har vurderet som ufarlig,
se nedenfor.

Eksempel på begrænsning i 
anvendelsen af visse stoffer:
Visse særligt allergene parfumestoffer er tilladt i op til 0,01 % i
produkter, der vaskes af, hvorfor de ikke påvirker huden i lang
tid. I produkter, der bliver på huden, er de samme stoffer kun til-
ladt i koncentrationer under 0,001 %.

Det er derfor korrekt, at der findes skadelige stoffer i kosmetik.
Det er beklageligvis også korrekt, at disse stoffer er tilladt af  EU-kommis-
sionen.
Og som det fremgår af  denne bog, er disse stoffer ikke reguleret skrapt
nok.

Kilder til vurdering af kemiske stoffer

Listen over farlige stoffer fra Miljøstyrelsen indeholder over 9000 rene
kemiske stoffer, som har farlige egenskaber. Stofferne anføres med deres
kemiske navn, dvs. INCI-navnene anvendes ikke. For hvert stof  anføres
hvilken fare, der er karakteristisk for stoffet, bl.a. giftigt, sundhedsskadeligt
og lokalirriterende. 

COSING er en EU-hjemmeside, hvor man kan søge oplysninger om lovgiv-
ning om specifikke kosmetiske stoffer. Her findes både regler, ekstranavne,
anvendelse og CAS-nr. 

SCCS er EU’s videnskabelige komite for vurdering af  forbrugerprodukter.
SCCS udarbejder vurdering af  kosmetiske stoffer for EU-kommissionen.
Vurderingerne har sigte på fagfolk, men selve konklusionerne sammenfat-
ter indholdet i klart sprog. Dokumentationen er grundig og vurderingerne
objektive og som regel konsekvente. Alligevel slipper ekstremt allergene
stoffer gennem vurderingen, fordi kun dele af  konklusionen finder vej til
EU’s lovgivning (s. 18). Vurderingerne af  mange enkeltstoffer kan findes
på COSING.

IARC vurderer stoffer for kræftfremkaldende effekter, se ordlisten s. 30. 

Toxnet (se toxnet.nlm.nih.gov) under USA’s nationale medicinske bibliotek
sammenfatter mange toksikologiske databaser. Ved at søge på stofnavn
eller CAS-nr. er det muligt at finde sammenfattende vurderinger og uddrag
af  videnskabelige artikler om mange stoffer. Teksterne har sigte på det
videnskabelige miljø og kan være tung læsning, til gengæld er troværdig-
heden høj.

Cosmetic Ingredients Review (CIR) udarbejdes af  den amerikanske kosme-
tiske industri. Udvalgte kosmetiske stoffers helbredsmæssige virkninger
gennemgås rimeligt præcist og objektivt. Konklusionen er alligevel stort set
den samme for hvert stof: Stort set alt er sikkert, og der skal ikke foreta-
ges begrænsninger i kosmetikindustriens anvendelse af  skadelige stoffer.
Tilfældigvis er det just den konklusion, kosmetikindustrien helst vil høre. På
internettet kan uddrag af  disse vurderinger findes via Google ved at anfø-
re ”Final report on the safety assessment of” og tilføje det søgte stofnavn. 
Men husk: Det, du finder, er kun industriens vurdering af  industriens pro-
dukter, så en vurdering fra CIR bør aldrig stå alene.

Positivlisten og Negativlisten for kosmetiske produkter udgives af  Dansk
Frisør & Kosmetiker Forbund i forening med Grønne Erhverv under
Københavns Kommune. Positivlisten anfører produkter, som ikke indehol-
der problematiske stoffer – men som alle steder i frisørfaget er det umu-
ligt helt at undgå parfume. Negativlisten omfatter produkter, som indehol-
der mindst et problematisk stof. Listerne viser et udsnit af  professionelle
hårkosmetiske produkter på det danske marked. Se mere s. 27.               

SCCS’s arbejdsmetode

SCCS er sammensat af  eksperter med særlig viden om toksikologi, medicin
mm. EU-kommissionen beder SCCS foretage vurdering af  f.eks. om et konk-
ret konserveringsmiddel kan anvendes i kosmetik uden skadelige virknin-
ger, og om der evt. skal stilles betingelser for dets anvendelse.
SCCS foretager ikke selv laboratorieundersøgelser, men indsamler eksiste-
rende forskningsresultater, der belyser den stillede opgave. Disse data vur-
deres, og SCCS konkluderer, om stoffet er sikkert at anvende, eller om der
bør stilles krav til dets anvendelse. Vurderingen danner typisk grundlag for
de eventuelle begrænsninger, som bliver skrevet ind i kosmetikdirektivet.
I en SCCS-vurdering kan stå, at for et givet stof  er der ikke observeret ska-
der under f.eks. 2 %, hvorfor SCCS konkluderer, at stoffet kan anvendes i

IARC
SCCS
COSING
TOXNET
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kosmetik i koncentrationer under 2 %. Disse 2 % bliver som regel overført
direkte til kosmetikdirektivet som højst tilladte koncentration uden at lægge
en sikkerhedsfaktor ind, så dette betænkelige stof  kun burde være tilladt i
koncentrationer på måske 0,5 %. 
SCCS tager heller ikke højde for, at mange stoffer anvendes i en blanding
med andre stoffer, hvoraf  flere måske også har skadelige egenskaber (se
cocktail-effekt s. 23). 
SCCS’s vurderinger tager heller ikke hensyn til at professionelle udsættes
for en større mængde af  det undersøgte stof  end almindelige brugere.
SCCS accepterer altså kemiske påvirkninger  lige til grænsen for, hvor de
sundhedsskadelige effekter indtræffer.

Vi ønsker hermed kosmetikindustrien hjerteligt tillykke med de lempelige
grænseværdier.

Frisører farver gennemsnitligt 4 gange dagligt mens en forbru-
ger anvender hårfarve ca. hver 6 uge; frisørens udsættelser er
altså over 100 gange større i forhold til den almindelige forbru-
ger.  SCCS vurderinger er baseret på forbrugernes eksponering
for det enkelte stof, og dette er grundlaget for grænseværdier-
ne i Kosmetikdirektivet. Direktivets grænser tager altså ikke sær-
ligt hensyn til professionelle.

Råd til vurdering af kosmetik

Kosmetik er baseret på kemi, så der vil altid være en vis risiko for allergiske
reaktioner mv., for der findes næppe et eneste stof  i verden, der ikke har en
allergiker. Ved omtanke, ved at vælge med omhu og ved ikke at stole på
reklamernes lovord kan du finde mange produkter, som langt de fleste men-
nesker kan tåle, og som du kan arbejde med hele livet uden problemer.

I ordlisten bag i bogen finder du nogle af  de stoffer, du bør være opmærk-
som på, men der bruges langt flere stoffer end de her nævnte, så det giver
ingen mening at forsøge at lære listen uden ad eller altid at have den med
i tasken. Brug ordlisten som opslagsværk når du skal udvælge nye pro-
dukter, og når du kommer i tvivl.

Farvestoffer
Farvestoffer har mange navne, og der er ingen fællestræk, der gør det let
at skelne ”de gode fra de onde”.

Følgende farvestoffer bør du være særligt opmærksom på:

p-phenylenediamine
toluene-2,5-diamine
resorcinol
aminophenol
1-naphthol

Disse stoffer er alle særdeles problematiske og har mange alvorlige ska-
der på samvittigheden.  De indgår i mere end 90 % af  samtlige hårfarver.
Se mere om dem i ordlisten s. 30.

Konserveringsmidler
Uden konserveringsmidler vil åbnede beholdere med kosmetiske produk-
ter kun have kort holdbarhed, før bakterier eller svampe begynder at vokse
i dem. Selv uåbnede beholdere har begrænset holdbarhed uden en pas-
sende konservering. Som brugere er vi interesserede i at undgå skimmel
mv., da det er ubehageligt og kan være sundhedsskadeligt.

Hvilke konserveringsmidler, der kan anvendes i et givet produkt, afhænger
af  produktets pH, konsistens, den ønskede holdbarhed, hvilke typer orga-
nismer produktet skal beskyttes mod, om produktet skal holde længe efter
åbning, om det appliceres med pumpe eller med fingrene osv.

Mange konserveringsmidler har ikke blot skadevirkning på encellede orga-
nismer, men påvirker også mennesker, hvis de bruges i store mængder.
Formålet med konservering er jo i grunden, at det skal slå levende orga-
nismer ihjel.
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For os mennesker er nogle konserveringsmidler skrappere end andre.
Følgende stoffer må særligt fremhæves som særlig betænkelige: 

Parabenerne
Methylisothiazolinone
Methylchloroisothiazolinone
Imidazolidinyl urea
Diazolidinyl urea
Formaldehyde
Som konserveringsmidler i kosmetik er de alle storartede, men deres
negative sider gør, at mange mennesker er overfølsomme over for et eller
flere af  dem. Læs mere om dem i ordlisten s. 30. 

Andre konserveringsmidler er mindre skrappe for mennesker, men kan hel-
ler ikke sige sig fri for irriterende egenskaber f.eks.

Ethoxyethanol
Phenoxyethanol
Benzoate
På nogle produkter står ”parabenfri”. Her må der så være brugt et andet
konserveringsmiddel. Tjek efter på ingredienslisten. 
Undertiden står der ”uden konserveringsmidler”, og så skal du være på
vagt, for det kan betyde
- at produktet faktisk er lavet, så konserveringsmidler er overflødige,

eller 
- at produktet i stedet indeholder stoffer med flere effekter, hvoraf  den

ene er konservering. F.eks. har mange duftstoffer bakteriedræbende
virkning. 

Parfume
Parfumer indeholder en blanding af  mange forskellige duftstoffer, som kan
fordampe ved stuetemperatur. Visse parfumer er udvundet af  rødder, frug-
ter, bark eller blade fra planter og kaldes æteriske olier eller essentielle olier. 

Mange æteriske olier har bakteriedræbende egenskaber. Det er derfor, at
kosmetik, der markedsføres som værende ”uden konservering” eller ”para-
benfri”, ofte har et betydeligt indhold af  parfumestoffer. Parfumeallergikere
skal derfor være på vagt over for kosmetik uden konservering og altid læse
ingredienslisten omhyggeligt eller lugte til produktet.

Mange duftstoffer har allergene egenskaber. 26 duftstoffer er særligt aller-
gene, hvorfor de udtrykkeligt skal nævnes i ingredienslisten, hvis de er til
stede i færdigproduktet i mere end en vis koncentration. Parfumeallergi
kommer til udtryk ved hudkontakt. Nogle personer er følsomme over for
specifikke duftstoffer, andre over for stort set alle. Omkring 2 % af  befolk-
ningen er parfumeallergisk i stærk eller svag grad, nogle studier peger dog
på, at andelen af  parfumefølsomme kan være op til 10 %.

En del leverandører fremhæver, at deres duftstoffer er af  naturlig oprin-
delse. I forbindelse med allergiske reaktioner har det imidlertid ingen
betydning, da en kemisk komponents egenskaber afhænger af  dens
opbygning, ikke af  dens oprindelse.

Der er heller ingen dokumentation for, at æteriske olier fra økologisk dyr-
kede planter er mindre allergene end planter fra pesticidlandbrug.  

Konklusionen er derfor: 
1. Undgå så vidt muligt parfumestoffer.
2. Hvis der er parfume i produkterne, så vælg dem med svag duft og helst

dem uden de 26 særligt allergene parfumestoffer, se ordlisten.
3. Hvis du fornemmer gener i forbindelse med duftstoffer, bør du henven-

de dig til din læge.

Formaldehyd og formaldehydfraspaltere
Formaldehyd er et konserveringsmiddel, som er kræftfremkaldende.
Formaldehyd bruges ret sjældent i kosmetik.

En række meget udbredte konserveringsmidler, de såkaldte formaldehyd-
fraspaltere, afgiver formaldehyd under deres nedbrydning. De tre mest
udbredte formaldehydfraspaltere er DMDM hydantion, imidazolidinyl urea
og diazolidinyl urea.

17
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Kosmetiske produkter er reguleret af  kosmetikbekendtgørelsen, som er en
dansk udgave af  kosmetikdirektivet. Kosmetikdirektivet er lavet af  EU-kom-
missionen, vedtaget af  EU-parlamentet og gælder i hele EU samt EØF-lan-
dene (blandt andet Norge og Island). Direktivet skal dog omskrives til lov
eller bekendtgørelse i hvert enkelt land, før det træder i kraft. I Danmark
er kosmetikdirektivet derfor implementeret ved kosmetikbekendtgørelsen,
som hører under miljøministeriet. I det følgende holder vi os til den danske
kosmetikbekendtgørelse, men den er i alt væsentligt identisk med EU-
direktivet.1

Kosmetikbekendtgørelsen

Alle kosmetiske produkter skal overholde kosmetikbekendtgørelsen, og
producenten eller dennes danske repræsentant er ansvarlig. Det enkelte
produkt skal ikke anmeldes til myndighederne eller godkendes, før det må
sælges, det skal blot overholde kosmetikbekendtgørelsen. Overholder pro-
duktet den danske kosmetikbekendtgørelse, kan det også markedsføres i
alle EU- og EØF-lande.

Faremærkning efter kosmetikbekendtgørelsen 
Når toluene-2,5-diamine indgår i en hårfarve, er det reguleret
efter kosmetikbekendtgørelsen. Så skal navnet anføres i ingredi-
enslisten, og på pakningen skal stå, at produktet indeholder
toluendiamin og teksten ”Produktet kan fremkalde en allergisk
reaktion – se sikkerhedsinstruktionen”.
Alle ingredienser skal opremses. Producent eller leverandør skal
også udarbejde en sikkerhedsredegørelse, som de bare skal
opbevare i skuffen og udlevere til myndighederne, hvis de en
dag skulle bede om det.

Ifølge § 10 må et kosmetisk produkt ikke være til skade for sundheden ved
normal brug og normale omstændigheder. Produktet skal derudover over-
holde en række krav til indholdsstoffer, emballage og mærkning:

§ 11 Kosmetiske produkter må ikke markedsføres, så de vildleder
brugeren om eventuelle risici ved produktet.

§ 17 Dyreforsøg for at teste et kosmetisk produkt eller dets ingredi-
enser er forbudt. Visse tests må dog udføres indtil 2013.

§ 18 Mærkning af  produktet skal være på dansk.

§ 19 Navn og adresse på producenten eller leverandøren, der er
ansvarlig for markedsføringen i EU, skal stå på produktet.

§ 22 Produkter med stoffer, for hvilke der skal iagttages særlige for-
sigtighedsregler, skal bære en advarselstekst.

§ 25 Alle ingredienser skal nævnes. Opremsningen skal ske i falden-
de koncentrationsrækkefølge. Stoffer i koncentrationer mindre
end 1 % samt farvestoffer kan dog nævnes i vilkårlig rækkeføl-
ge.
Duftstoffer kan anføres samlet som ”parfume” eller ”aroma”.
Indhold af  de 26 særligt allergene duftstoffer skal dog nævnes,
hvis koncentrationen er over 0,01 % for produkter, der skal
vaskes af, eller over 0,001 % for produkter, der ikke skal vaskes
af.
Ingrediensers navn skal overholde INCI-nomenklaturen, hvilket
er en særlig EU-liste over det korrekte navn til omkring 7000
kemiske stoffer, der bruges i kosmetik, se s. 16. 

§ 33 Producenten eller dennes repræsentant skal udarbejde en sik-
kerhedsevaluering af  produktet. Her skal  en påstået gavnlig
virkning dokumenteres, og sikkerhed ved brug skal vurderes,
herunder toksikologiske data for de anvendte stoffer.
Sikkerhedsevalueringen skal være til rådighed for myndigheder-
ne, men skal ikke indsendes på forhånd eller godkendes af
disse.
Offentligheden har adgang til oplysning om visse data om sær-
ligt farlige stoffer i det enkelte produkt.
Hovedparten af  kosmetikbekendtgørelsen udgøres af  en række
bilag, som mest handler om stoffer der er forbudt, om stoffer der
kun må bruges, hvis de står nævnt her eller kun må bruges med
visse begrænsninger:

Listen over forbudte stoffer (bilag 2 i kosmetikbekendtgørelsen) opremser
konserveringsmidler og farvestoffer, som ikke må anvendes i kosmetik.
Hovedparten af  listen udgøres af  stoffer uden relevans for kosmetik.

18

LOVGIVNING OG 
MARKEDSFØRING

Af  Johan Galster

1)
Inden for det nærmeste år vil kosmetikdirektivet blive lavet om: Europaparlamentet har i marts
2009 vedtaget teksten til en forordning for kosmetik Dette  betyder, at reglerne gælder direkte
i de enkelte EU-lande og ikke først skal omsættes i national lovgivning. Der vil ske nogle
stramninger, men i det store og hele er struktur og indhold som i kosmetikdirektivet.
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I listen over stoffer, der må anvendes med visse begrænsninger (bilag 3),
anføres for en række stoffer

- advarselssætninger
- brugsbegrænsninger og
- koncentrationsbegrænsninger

I listen over farvestoffer (bilag 4) anføres tilladte farver, og om de må bru-
ges generelt eller kun til særlige formål.

Tilsvarende anfører listen over tilladte konserveringsmidler (bilag 5) kon-
centrations- og anvendelsesbegrænsninger samt krav til evt. advarsels -
tekster.

Huller i kosmetikbekendtgørelsen

Kosmetikbekendtgørelsen indeholder mange og gode regler, men i
betragtning af  at så mange frisører alligevel døjer med astma, eksem og
allergi, er det indlysende, at de ikke tilstrækkelige. De er for lette at omgå,
overholdes ikke, og der er for ringe myndighedskontrol. Hullerne i lovgiv-
ningen er mange, f.eks.

- Som helhed må produktet ikke være skadeligt, men det hindrer ikke, at
produktet kan indeholde mange enkeltstoffer, der har sundhedsskade-
lige effekter ifølge f.eks. listen over farlige stoffer (s.15) .

- Nogle produkter importeres mere eller mindre tilfældigt og sælges i fri-
sørsaloner, helsekostforretninger og hos grønthandlere. Selv super-
markedskæder glemmer under tiden kosmetikbekendtgørelsen.
Resultatet er, at der markedsføres produkter, som ikke overholder reg-
lerne for mærkning, indholdsstoffer mv.

- Mange producenter er ikke sikre på navngivning i henhold til INCI-listen
og bruger derfor fejlagtige navne. Bedre bliver det ikke af, at nogle dan-
ske importører eller småproducenter slet ikke har styr på reglerne i
kosmetikbekendtgørelsen. Som oftest er fejlene ikke alvorlige, men ved-
rører blot forkert navngivning, forkert stavning eller manglende oplys-
ning om producent eller importør.

- Undertiden slipper produkter med forbudte farvestoffer ud på marke-
det. Det sker relativt sjældent, men kan lade sig gøre, når den danske
importør ikke har læst produkternes ingredienslister igennem. Det kan
selvfølgelig også tænkes, at importørerne ikke kender kosmetikbe-
kendtgørelsen.

- Miljøstyrelsens kemikalieinspektion foretager fra tid til anden stikprøve-
kontroller af  kosmetiske produkter, men de har ingen chance for at
overvåge alle produkter på markedet. I medfør af  bekendtgørelsen er
denne regulering derfor overladt til producenterne og deres repræ-
sentanter.

- Mange af  de nævnte stoffer i bekendtgørelsens bilag er vurderet af
EU’s videnskabelige komite med hensyn til giftighed ved indtagelse,
kræftfremkaldende egenskaber, allergi mv. Ud fra vurderingerne anbe-
faler komiteen nogle begrænsninger i anvendelsen,. Disse anbefalinger
tager dog ikke i tilstrækkelig grad hensyn til allergiske virkninger, og at
stofferne bruges i blandinger med andre stoffer. Alene udbredelsen af
allergi og eksem blandt frisører viser, at man åbenbart tillader for
mange stoffer, for skrappe stoffer og blandinger heraf. Miljøvirkninger
indgår heller ikke i vurderingen. Se mere s. 22. 

- Kosmetikbekendtgørelsen lægger vægt på sikkerheden for brugerne og
sætter ikke skrappere krav til professionelles forhold. Argumentet er, at
dette hører ind under arbejdsmiljølovgivningen.

Markedsføring

I Kosmetikbekendtgørelsens § 11 står, at kosmetik ikke må markedsføres
under omstændigheder, der er egnet til at vildlede brugeren om risici ved
produktet. De fleste producenter og leverandører forstår godt dette og
nøjes med at vise, hvor let, blødt, smukt og attråværdigt håret bliver, når
man bruger deres produkter. De appellerer til meget personlige følelser og
supplerer evt. med pseudovidenskabelige argumenter for, at deres pro-
dukter virker anderledes og bedre end andre.
Det første er subjektivt, og hvis det andet i en eller anden grad kan efter-
vises, er det ikke i strid med god markedsføringsskik.
Når leverandørerne derimod bruger helse- og miljøargumenter, spiller de
ofte på det emotionelle, fordi helse og miljø giver positive associationer hos
målgruppen. Hvad både leverandørerne og målgruppen ofte overser, er, at
der her argumenteres konkret, hvilket kræver konkrete beviser.

Eksempler:

”Natural Form”, en hårfarve markedsført i Fakta, 2007: Produktet mar-
kedsførtes med ord som mild og skånsom og omtaltes som ”det sikre
valg”. Selve navnet ”Natural Form” gav tilsvarende positive associationer.
Farven indeholdt p-phenylenediamine (s. 32), og manglede tilmed de i
kosmetikbekendtgørelsen krævede advarselstekster. Efter en klage fra For -
brugerrådet til Forbrugerombudsmanden blev produktet trukket tilbage.

”ozonic aromas”, RUSK Shampoo: På flasken står, at der frigives ozoni-
ske aromaer. En henvendelse til den danske leverandør viste, at vedkom-
mende ikke anede, hvad det var, hvorfor han måtte spørge den amerikan-
ske producent. Denne svarede tilbage, at der var tale om ”en markedsfø-
ringsgimmick”, hvilket på jævnt dansk betyder, at det er et hjemmeopfun-
det ord, der skal lyde smart og imponere forbrugerne. Officielt bruger
RUSK ikke denne formulering mere, men prøv at google ordet ”ozonic
aromas” og se: Alle henvisninger refererer til RUSK, så den lille spøg
lever videre som sandhed på internettet.
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”…uden kemi”, Pureshop, annoncer 2007-2009: Parfumeributikken
Pureshop sælger kosmetik, som hævdes at være naturlig, hvilket i deres
optik i sig selv er en positiv kvalitet. Pureshop bruger i sine reklamer ven-
dingen ”…uden kemi”.  Det er nonsens, da alle stoffer, flydende, faste og
gasser, jo består af  kemiske bestanddele.
Andre påstande fra Pureshop: På kædens hjemmeside er der en liste over
stoffer, som angiveligt skal hjælpe forbrugeren til at finde sundere alterna-
tiver. Her finder vi f.eks. følgende sprogblomster:

”Økologiske urter, essentielle olier og koldpressede vegetabil-
ske olier beholder deres nærings- og aktivstoffer i sig og opløf-
ter hinandens virkning til et højere niveau.” Hvilket niveau? Det
lyder smukt, men er abstrakt og verdensfjernt, det er en løs påstand med
mystiske undertoner.

”Syntetiske kræftfremkaldende farvestoffer (som f.eks. azo-
farvestoffer: "FD&C no. ...")”. De fleste farvestoffer har et nummer,
FD&C er bare en nummereringsmetode, men hvorfor konkluderer
Pureshop, at alle stoffer med et FD&C-nr. er kræftfremkaldende? En række
azo-farvestoffer bruges i industrielle fødevarer og har i tidens løb været
mistænkt for skadelige effekter, men der er ikke beviser for, at alle azo-far-
ver i kosmetik har skadelige effekter. 

Læren af  disse eksempler må være, at leverandørerne i bedste fald ven-
der deres ord, så de undgår at omtale deres produkters skyggesider, i
værste fald lyver de slet og ret. For en frisør, der står for at vælge en ny
produktserie til salonen, er det derfor vigtigt ikke kun at stole på sælgerens
anprisninger. 
Vær kritisk, stil spørgsmål til sælgere, der lover guld og grønne farver:
Husk at hvis din salon er en brik i sælgerens spil, så er han også en brik i
dit spil.

Hvis du vil undgå skadelige stoffer i dine produkter og sikre dig, at brugen
af  dem ikke belaster sundhed og miljø, så kan du vælge miljø- og sund-
hedsmærkede produkter eller blive grøn frisør under Grøn Salon-ordnin-
gen, se s. 27.
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DENNE BOG 
skal hjælpe dig til at mindske kemikaliebelastningen i dit arbejdsmiljø, men
der er også et miljø uden for salonen. Som grøn frisør er det indlysende,
at man ikke bare tager hensyn til sig selv og kunden, men gennem sine
handlinger og valg prøver at bidrage til, at andre mennesker og miljøet
som helhed får det bedre. 
I dette afsnit vil vi derfor se på salonens øvrige miljøbelastninger.
Miljøbelastningen fra frisørsaloner kan deles op i tre, kemikalierne i pro-
dukterne, kemikalier i produktionen og selve salonens drift.

Kemikalierne i produkterne

For så vidt angår frisørkemikalier er der godt nyt at melde: Langt de fleste
kemikalier, som bruges i frisørsaloner, giver ikke problemer i miljøet, når de
først er skyllet ud i vasken. Dette skyldes for det første, at spildevandet i
Danmark ledes til effektive renseanlæg, hvor de nedbrydes til uskadelige
bestanddele. For det andet sker der en meget stor fortynding af  skylle-
vandet i kloakken: Selvom man som frisør synes, at vandforbruget i salo-
nen er stort, er det dog forsvindende lille ved siden af  vandmængderne fra
boliger, industri og regnvand. For det tredje udgør de miljøskadelige stof-
fer i kosmetik kun en lille andel af  den anvendte mængde.
Så selvom der indgår særdeles skadelige kemikalier i frisørprodukter, har
de fleste kemikalier kun beskeden virkning på spildevandet og havmiljøet.

Men nogle kosmetiske stoffer er problematiske i miljøet som følge af
- bioakkumulering og langsom nedbrydelighed
- hormonvirkning
- giftvirkning i vandmiljøet
Dertil kommer, at vi mangler viden om hvilke effekter blandingen af  disse
stoffer forårsager både i miljøet og i mennesket, den såkaldte cocktail -
effekt.

Bioakkumulerbare og langsomt 
nedbrydelige stoffer

Visse stoffer nedbrydes langsomt i spildevandsrensningen og i miljøet. Hvis
disse stoffer i tilgift har skadelige effekter, øges deres virkning selvfølgelig
jo længere tid, der går, før de er omdannet til uskadelige bestanddele: 
Visse stoffer ophobes i fedtvæv og bliver koncentreret på deres vej op gen-
nem fødekæden fra plankton, fisk, sæler og fugle. Da nervebaner og hjer-
nen består af  store dele fedtvæv, vil disse stoffer især koncentreres her. En
del af  disse bioakkumulerbare stoffer påvirker hjernen og nervesystemet
negativt, hvorfor det er meget uheldigt, at de især ophobes her. 
Hvis disse stoffer i tilgift nedbrydes langsomt, går der længere tid, før de
er omdannet til uskadelige bestanddele: 

Siloxaner er en type kemiske forbindelser, som indgår i en del kosmetik
samt en del andre produkter. De indeholder silicium og er beslægtet med
silikone. Gruppen omfatter bl.a. dimethicone og amodimethicone. 
De er stabile over for nedbrydning i renseanlæg og er allerede spredt i

naturen. Siloxaner er bioakkumulerbare, det vil sige, at de opkoncentreres
i fødekæden fra mikroorganismer til fisk og videre til sæler og havfugle. Det
er påvist, at siloxaner hæmmer forplantningsevnen og giver risiko for kræft.
Selvom disse effekter ikke er påvist i naturen, er de stærkt bekymrende,
fordi denne stofgruppe samtidig er bioakkumulerbar. 

Siloxanerne er lovlige at bruge, men miljømyndighederne er opmærksom-
me på deres mulige skadevirkninger i miljøet. Vi må derfor håbe, at pro-
ducenterne denne gang tager advarslerne alvorligt og ændrer recepterne,
inden skaden er sket, og at myndighederne griber ind med lovgivning i tide.

Tungmetaller har tidligere været brugt i en del kosmetik. De er bioakku-
mulerbare, og flere af  dem er stærkt neurotoksiske. Anvendelse af  tung-
metallerne kviksølv og bly er forbudt. Undertiden forekommer kviksølv dog
i såkaldte blegesæber, som importeres ulovligt fra Asien.

Hormonvirkning

Visse stoffer har lighed med kønshormoner og kan derfor virke som disse,
hvorfor der er risiko for,at de kan påvirke den hormonelle balance i leven-
de organismer. Forskere har f.eks. iagttaget, at mænd i de fleste industri-
aliserede lande har en reduceret sædkvalitet, og at et stigende antal dren-
gebørn fødes med misdannet penis. Årsagerne hertil er ikke klare, og der
er ikke bevis for, at kosmetik har nogen direkte andel i dette. Der pågår
intens forskning på feltet, men visse kemiske forbindelser er i fokus, og
visse af  disse kemikalier indgår faktisk i kosmetik. 
Hvis anvendelse af  visse kemiske stoffer reducerer vores forplantningsev-
ne eller forrykker naturens balance mellem hanner og hunner, kan det have
dramatiske og uoverskuelige effekter.

Parabener og resorcinol har hormonelle effekter, ikke kraftige, men gan-
ske utvivlsomme. Da stofferne bruges i store mængder i kosmetik og kom-
mer i direkte hudkontakt, skal hormonvirkninger naturligvis tages særde-
les alvorligt. 

Giftvirkning i vandmiljøet

Visse stoffer har en direkte giftvirkning i vandmiljøet, f.eks. er skælmidlet
zinkpyrithion særdeles giftigt: En fortynding på 1 del til 2 million dele vand
er nok til at slå fisk ihjel, som det blev demonstreret i DR Kontant. Den mil-
jøskadelige virkning er den samme, som får stoffet til at være et aktivt mid-
del mod skæl. 

EDTA omfatter blandt andet trisodium EDTA og tetrasodium EDTA og er i
stand til at binde kviksølv. EDTA er i sig selv uskadeligt for mennesker og
miljø. Imidlertid er EDTA langsomt nedbrydeligt og kan på sin vej i miljøet
optage kviksølv, der ellers var bundet til slam og dermed uskadeligt, hvil-
ket kaldes mobilisering. Dette mobiliserede kviksølv kan nu blive optaget af
levende organismer og derved finde vej op gennem fødekæden.

Visse farvestoffer, såsom PPD og toluene-2,5-diamine, er skadelige i vand-
miljøet.

MILJØ-
BELASTNING

Af  Johan Galster
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Den kemiske cocktail

Vi er omgivet af  10.000-vis af  kemiske stoffer, hvoraf  mange er kunstigt
fremstillede, hvorfor mennesker og dyr ikke er tilpasset dem gennem
udviklingshistorien. En række naturligt forekommende stoffer er også ska-
delige, især i store mængder. Vi kender de skadelige virkninger af  mange
af  stofferne og vi ved, at vi udsættes for 

- hormonlignende kemikalier
- reproduktionsskadende kemikalier
- allergene kemikalier i luft, tøj, rengøringsmidler mv.
- sodpartikler fra dieselbiler, brændeovne mv. 
Dette er den kemiske cocktail.

I den cocktail, som frisører og deres kunder udsættes for, er der bare
endnu flere skadelige kemikalier, hvorfor deres kemiske belastning er stør-
re end hos de fleste andre. Der forskes meget i, hvordan kemiske stoffer
virker på hinanden i naturen, og om de påvirker dyr og mennesker.
Blanding af  visse stoffer øger deres skadelige effekter, andre blandinger
giver ingen effekt eller en direkte formindsket skadevirkning. Området er
meget kompliceret at undersøge, og der er brug for meget mere forskning
på området. 

Vi ved derfor ikke, hvordan summen af  de skadelige stoffer i frisørfaget vir-
ker sammen med alle de dagligdags kemiske stoffer, hvorfor det er umu-
ligt at sige noget præcist om cocktaileffekter i frisørfaget. Vi må derfor
bruge lidt snusfornuft:

Det er et faktum, at der i frisørfaget bruges en række stoffer
med skadelige virkninger på mennesker og miljø.

Det er et faktum, at frisører har væsentlige problemer med aller-
gi, astma og eksem.

Det er et faktum, at frisører har en overhyppighed af  kræft. 

Det er et faktum, at frisører og deres kunder reagerer negativt
på en række kemiske stoffer i kosmetik.

Frisører skal slet og ret formindske deres eksponering for de
stoffer, som har væsentlige, skadelige virkninger. 

Længere er den ikke. 
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Kemikalierne i produktionen

Det er svært at sige noget generelt og meningsfuldt om de kemikalier, der
bruges til fremstilling af  de enkelte ingredienser i kosmetiske produkter. 

Derimod kan vi se nærmere på de økologisk dyrkede ingredienser: 
Økologi omfatter kun biologiske ingredienser, dvs. stoffer fra dyr eller plan-
ter, og betyder i hovedtræk, at der ikke bruges kunstig skadedyrsbekæm-
pelse, kunstige vækstfremmere og kunstgødning i avlen. Kriterierne for
økologisk avl varierer fra land til land.

Skadedyr, specielt uønskede insekter, kan ødelægge eller reducere land-
brugets udbytte kraftigt. Problemet er bare, at færre insekter i naturen
f.eks. betyder færre fugle, og at balancerne mellem de forskellige dyre- og
plantegrupper forrykkes, hvilket påvirker fødekæden fra bund til top. Ideen
med økologisk drift er at acceptere de naturlige mekanismer og udnytte
dem til vores fordel uden anvendelse af  kunstige kemikalier. Da f.eks. en
del insektdræbende midler virker ved at påvirke nervesystemet, er der en
frygt for, at disse stoffer kan forårsage skader højere oppe i fødekæden. 

Der er også frygt for, at der med tiden udvikles pesticidresistente ukrudts -
arter og insekter, hvorfor der skal bruges flere og kraftigere sprøjtegifte.
For at lave f.eks. 10 g lavendelolie i almindeligt pesticidlandbrug bruges
der 1-5 g pesticid. En frisør, der bruger produkter med f.eks. økologisk
lavendelolie, er altså med til at mindske forbruget af  pesticider.

Det er også påvist, at kvindelige gartnere, som har været udsat for pesti-
cider, er mere tilbøjelige til at få børn med misdannede kønsorganer, end
kvindelige gartnere, der ikke har brugt pesticider.

Derudover påvises der stadig pesticidrester på frugt og grønt.
Til gengæld er der praktisk talt aldrig fundet pesticidrester i kosmetik. Der
er heller aldrig påvist nogen sammenhæng mellem sundhed hos brugeren
og økologiske ingredienser i kosmetik.

Som grøn frisør er det nærliggende at foretrække produkter med økologi-
ske ingredienser, men det er for naturens og arbejdernes skyld! 

Salonens ressourceforbrug og affald

Et mundheld siger, at man ikke kan lave en omelet uden at slå et æg i styk-
ker. På samme vis vil alle  handlinger indebære et forbrug af  ressourcer og
energi. Uanset hvor meget vi prøver at reducere forbruget, og uanset hvor
gennemført vi køber miljømærkede varer, har alt forbrug en miljøpåvirk-
ning. 

Det meste forbrug indebærer, at der dannes affald, f.eks. efter et måltid i
hjemmet eller efter en klipning i salonen. Noget affald giver ikke miljøpro-
blemer, f.eks. grøntsagsrester, der komposteres, andet affald er stort set
uforgængeligt og skal bortskaffes til forbrænding, genanvendelse eller
deponering.

Forud for vores anvendelse af  et produkt eller en tjeneste er der gået en
række processer, som har krævet energi og råstoffer, og som har medført
en eller anden form for udledning af  forurenende stoffer. 

Visse dele af  miljøbelastningen for et forbrug er let at overskue: 

En hårvask indebærer forbrug af  sæbe og vand. Vandet er grundvand,
som er renset, dvs. her er et forbrug af  råstof  (vand) og energi (pump-
ning og rensning), og fremstillingen af  sæben har krævet råstoffer og
energi. Affaldet er spildevand, som føres bort i kloakken og skal renses før
udledning, hvilket kræver energi og råstoffer.  

I modsætning til mange andre brancher er affaldsmængden fra frisørsalo-
ner beskeden, men som eksemplet ved en hårvask viser, ligger der
væsentlige ressourceforbrug forud for hårvasken, og der opstår affald
som følge af  hårvasken. Det, du som frisør lettest kan gøre noget ved, er
ressourceforbruget og affaldet i selve salonen.

Energi, råstoffer, vand, transport

Produktion

Produkt

Transport

Brug (vand, varme, rent håndklæde)

Affald

Forbrænding/deponi/aske/udslip til havet

Figur: Vugge til grav-princippet for en shampoo:
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Energi

Der bruges en del elektricitet i salonen, mest til lys og evt. vask og tørring
af  håndklæder. El-forbruget i en lille frisørsalon er på størrelse med for-
bruget i en husholdning. Varmeforsyningen er oftest fjernvarme eller cen-
tralvarme.

Omkring el-forbruget er der nogle forhold, du selv kan undersøge og gøre
noget ved:

1. Hvad var salonens el-forbrug sidste år? Find el-afregningen eller ring
til dit el-selskab og spørg dem.

2. Aflæs el-forbruget på måleren hver morgen og aften i en uge, også
over en weekend. 
Hvor meget strøm bliver der brugt, når der ikke er nogen aktivitet i salo-
nen? Hvad bruger strømmen? Bliver der brugt meget el uden for
åbningstiden, bør du se, om der er noget, som skal skiftes ud, f.eks. et
gammelt køleskab,eller om der er andre ”stand by”-forbrug.
Hvor meget strøm bliver der brugt, når der er nogen i salonen, og hvad
bruger denne strøm?

3. Udfyldningsbelysning, dvs. ikke selve arbejdslyset: Hvis du erstatter glø-
delamper med sparepærer, kan du spare 60-70 % af  elektriciteten til
lys. Som sparepærer er i dag, kan de ikke bruges til arbejdslys i en fri-
sørsalon, men de er udmærkede til gangaraler, vinduer o.l. 

4. Belysning: Tal med din elektriker, om du kan bygge anlægget om til min-
dre el-forbrugende halogenlys eller endnu bedre: Det moderne diode-
lys. Større lysanlæg er ret bekostelige, så el-forbruget til lys skal over-
vejes i forbindelse med opbygning af  nye saloner eller ombygning.

5. Sluk lyset uden for arbejdstid. Brug eventuelt en tidsindstillet afbryder
(et tænd-sluk-ur) til lyset.

6. Vask: Vask håndklæder på 30-40oC. Vaskepulverets enzymer er desig-
net til at virke ved temperaturer ned til 20oC.

7. Tørring: Hvis du har et varmt kælderrum el. lign., så brug tørrestativ i
stedet for tørretumbler.

8. Køb kun  hårde hvidevarer mærket A++, se dem alle på www.hvideva-
repriser.dk og brug dette site, inden du køber nyt næste gang.

9. Køb grøn el, dvs. elektricitet hvor udbyderen garanterer, at strømmen
kommer fra vedvarende energikilder. Indtil videre er Natur-Energi den
eneste el-udbyder, som leverer grøn el og garanterer investering i yder-
ligere vedvarende energi, se www.natur-energi.dk. 

Andre miljøforhold

Computer: 
Hvis du skal købe PC til salonen, så spørg efter en, der er svanemærket
eller TCO-mærket. Så er du sikker på at få en PC med lavt el-forbrug, og at
der er tænkt på, hvordan PC’en bedst skilles og genbruges, når den kas-
seres. PC’er med svanemærket eller TCO-mærket indeholder ikke de
stærkt miljø- og sundhedsskadelige bromerede flammehæmmere, som
bruges i andre PC’er.

Vask og rengøring: 
Køb miljømærkede rengøringsmidler, specielt giver svanemærket og EU-
blomsten stor sikkerhed for, at der er taget hensyn til miljø og sundhed i
fremstillingen af  produkterne. Svanemærket stiller også skrappe krav til, at
produktet faktisk skal være effektivt, så du får i tilgift gode rengøringsmid-
ler.

Undgå skyllemiddel: 
Der er ofte overflødige duftstoffer i, og de forbedrer ikke vaskekvaliteten.
Brug i stedet en kalkbinder sammen med vaskepulveret (fås i Matas og en
del supermarkeder). Så kan du nedsætte forbruget af  vaskepulver til det
halve og beskytter samtidig vaskemaskinen mod kalkbelægninger på var-
melegemet.

Servering i salonen: 
Hvis du serverer lidt for dine kunder, så vælg økologiske drikkevarer, frugt,
kiks. Det er et meget synligt signal til dine kunder om, hvad du og din salon
står for. Du bidrager på den måde også til, at der kommer endnu flere øko-
logiske varer på markedet, og at der bruges færre sprøjtemidler i land-
bruget.
På konventionelt dyrket frugt kan man måle pesticidrester, så du undgår
pesticider i salonen. 
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Som grøn frisør har du flere muligheder for at finde de mest sundheds- og
miljøvenlige produkter og arbejdsmetoder: Du kan vælge produkter med
miljø- og sundhedsmærker, du kan bruge anvisningerne i denne bog, eller
du kan vælge Grøn Salon-ordningen.

Produkter med miljø- og sundhedsmærker

For brugeren er det stort set umuligt at kontrollere leverandørernes
påstande om deres produkters helseeffekter, de anvendte stoffers uska-
delighed og produkternes miljømæssige belastning. Selv om kosmetikdi-
rektivet overholdes, er dette kun et minimum med god plads til forbedring,
men hvem står inde for, at leverandørernes anprisninger faktisk er sande?
Her har miljø- og sundhedsmærkerne deres berettigelse: De opstiller krav
til produkterne og til producenterne og fører en eller anden form for kon-
trol med,at kravene overholdes.  Forbrugeren får herved garantier fra en
anden end sælgeren, dvs. at der burde være en vis grad af  objektivitet i
kontrollen. Allerede nu aner vi, at der er slanger i Paradis, så vi skal træde
varsomt:

- Er den kontrollerende instans økonomisk afhængig af  producenten, der
betaler for mærket?

- Er kriterierne for mærket offentligt tilgængelige, så du selv kan sam-
menligne produkt og krav?

- Handler kriterierne bredt om sundhed og miljø, eller varetager de kun
et snævert felt (f.eks. dyreforsøg eller allergi)

Den Blå Krans fra Astma-Allergiforbundet sigter kun på astma og allergi,
ikke f.eks. kræft eller miljø. Produkterne indeholder ikke parfume. Der fore-
tages en risikoberegning for produkterne, dvs. at visse stoffer tillades i
begrænsede koncentrationer. Organisationen er privat, og den tjener
penge på at tildele Den Blå Krans til forbrugerprodukter. Kriterierne for
vurdering af  allergipotentiale og opnåelse af  Den Blå Krans er ikke offent-
ligt tilgængelige. Gennemsigtigheden og dermed troværdigheden af  Den
Blå Krans er derfor lille. Der er indtil videre kun én linie af  professionelle
frisørprodukter med Den Blå Krans.

BDIH, Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen für
Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege, 
er udbredt inden for kosmetik og stiller krav til ingredienserne vedrørende
både miljø, dyreforsøg og sundhed. Ingredienserne skal så vidt muligt
være af  naturlig oprindelse, helst plantebaserede og økologiske.
Syntetiske farvestoffer tillades ikke. Der tages hensyn til social ansvarlig-
hed. Mærket administreres af  brancheforeningen for producenter af  natur-
kosmetik. Et uafhængigt kontrolorgan kontrollerer, at kravene overholdes. 

Svanemærket er skandinavisk. Mærket administreres af  Miljømærkning
Danmark, men kriterierne fastsættes af  et nordisk råd med repræsentan-
ter fra industri, stat, forbruger- og miljøorganisationer. Kravene omfatter
miljø, energi, affald, sundhed/allergi, etik og selve produktets brugbarhed.
Der føres kontrol med licenshaverne, og kriterierne er objektive og offent-
ligt tilgængelige. 

I skrivende stund, september 2009, har svanemærket ikke en ordning for
vurdering af  frisørsaloner, men der findes et svanemærke for butikker som

helhed. En svanemærket frisørsalon har derfor styr på sit affald og sine
rengøringsmidler, men kan sagtens bruge sundhedsskadelige hårfarver.

EU’s blomst omfatter kosmetik. Der stilles krav inden for miljø, sundhed
og produkteffektivitet. Der føres kontrol med licenshaverne, og kriterierne
er objektive og offentligt tilgængelige. 

ECOCERT er af  fransk oprindelse, men findes også på produkter fra andre
lande: Der må ikke bruges syntetiske parfumer, farvestoffer, konserve-
ringsmidler, fedtstoffer eller olier. Stofferne skal være fri for forureninger,
og mindst 10 % skal være af  økologisk herkomst. Der stilles også miljø-
krav til fremstillingsprocesser og emballage. ECOCERT er ikke skarp på
sundhed og allergi og omfatter ikke effektivitetskrav. Der har i 2009 været
et eksempel på en ECOCERT-hårfarve med PPD. Man kan altså ikke stole
på ECOCERT, hvis man vil undgå allergifremkaldende stoffer.

Til dato er der to hårfarveserier med en miljø- og sundhedscertificering,
nemlig Sante og Logona, som begge følger BDIH’s krav. En række andre
hårkosmetiske produkter som shampoo, balsam og stylingprodukter er
certificeret i hht. Den Blå Krans, Svanemærket, ECOCERT m.fl. 

Økologi - et ord med flere betydninger
1. Læren om samspillet mellem planter og dyr i naturen
2. En dyrkningsform i landbruget, hvor kunstgødning og kunstigt
fremstillede pesticider undgås.
Efterhånden er en afledt betydning dukket op, idet ordet “økolo-
gisk” skal betegne, at noget er miljøvenligt, f.eks. i sammenhæn-
gen “økologisk frisør”. Vær opmærksom på, at i denne sam-
menhæng er ordet økologi og økologisk uden nogen præcis
betydning. Forbrugerombudsmanden er opmærksom på denne
tvivlsomme anvendelse af  ordet.

Organic - et engelsk ord med flere
betydninger
1. Selvgroet, naturligt udseende indretning
2. Økologisk, dvs. dyrket uden pesticider
3. Materialer baseret på kulstof, organisk materiale

Nogle kosmetikproducenter og leverandører spiller meget bevidst på, at
ordet ”organic” har flere betydninger. For eksempel bruger et kendt
mærke ordet ”organic” i sit mærkevarenavn, selvom de betoner, at pro-
duktet ikke er økologisk. Samtidig indeholder produktet ”certified organic
ingredients”, som netop er økologiske. Forvirringen er total. Med sådan en
dobbelttydighed i sin markedsføring er det klart, at mange frisører tror, at
produktet er økologisk.

MORALE: 
Når nogen bruger ordet økologi eller organic om kosmetik, skal du spørge
til dokumentationen, og hvem der har certificeret dem. Og så bør du spør-
ge til, hvilken præcis sundhedsmæssig forskel det gør for dig som frisør, at
produktet er økologisk.

DE GRØNNE
ALTERNATIVER

Af  Johan Galster. Tegning: Jan Kallesen
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Positiv- og Negativlisten

Som det ses ovenfor, er udbuddet af  certificeringsordninger stort, de dæk-
ker på forskellige områder og har forskellige svagheder. Et bud på en
mærkningsordning, som retter sig specifikt til professionelle frisører, er
Positivlisten og Negativlisten, som hver måned offentliggøres i Spejlet og
på www.dfkf.dk. 

Listerne er baseret på stikprøver af  professionelle frisørprodukter og
udarbejdes af  Københavns Kommune for Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund. Produkterne vurderes udelukkende med hensyn til, om ingredi-
enserne har sundheds- eller miljøskadelige effekter. Vurderingerne base-
res på produkternes ingrediensliste, hvorfor der ikke tages hensyn til kon-
centrationen af  det enkelte stof. 

Stort set alle stofvurderinger ser kun på stofferne enkeltvis, dvs. ikke i blan-
ding med andre stoffer, som kan forøge eller begrænse skadevirkningen. 

Da sundhedsvirkningen af  stofblandinger er dårligt beskrevet i forsknings-
litteraturen, bruger Positivlisten et absolut kriterium: For at komme på
Positivlisten må et produkt ikke indeholde et eneste stof  med miljøskadeli-
ge, allergene eller andre sundhedsskadelige effekter. Til trods for det
skrappe krav vokser Positivlisten til stadighed, ikke mindst fordi leveran-
dører tilvælger produkter,som kan komme på Positivlisten. Tilsvarende er
der producenter, som i udviklingsfasen bruger Københavns Kommune som
sparringspartner for at få produkter på positivlisten. Produkter på
Positivlisten vil altid være acceptable i en Grøn Salon.

Da parfume indtil videre er stort set umulig at undgå i kosmetik, accepte-
res produkter med parfume på Positivlisten. Negativlisten omfatter pro-
dukter, som indeholder mindst et skadeligt stof  uanset dets koncentration.

Grøn Salon

Som det ses i afsnittet om markedsføring s. 19 bruges begreber som øko-
logisk, skånsom og sund meget rundhåndet i den kosmetiske branche.
Enhver kan kalde sig frisør, og enhver kan kalde sig økologisk eller grøn fri-
sør, fordi begreberne ikke er definerede eller beskyttede.  En frisørsvend,
som søger job, ved derfor ikke, hvad det dækker over, hvis mesteren omta-
ler sin salon som sundhedsvenlig eller f.eks. kalder den ”Øko-klipperen”. 
Betyder det, at der ikke bruges PPD eller andre skadelige farver, eller har
salonen bare fået udsugning og en kildevandsautomat? Drejer det sig om
både miljøhensyn og sundhed eller bare en af  delene? Der er ingen enty-
dige svar, fordi ingen udefra kontrollerer indholdet i disse påstande.

I stedet for hjemmestrikkede definitioner af  miljø og sundhed giver Grøn
Salon en definition på grønne produkter, stiller klare krav til produkter og
salon og giver en ekstern certificering. Herved bliver begrebet grøn kos-
metik gennemskueligt og ens for alle. 

Grøn Salon-ordningen er et bud på, hvad man kan kræve af  en salon, hvor
frisørhåndværkets kemiske belastning er i centrum. I tilgift hertil er der
krav til salonens miljøbelastning og energiforbrug. 

For at kunne håndtere kemikaliebelastningen har Grøn Salon lavet en kort
liste over kemiske stoffer, som ikke må indgå i produkter i en Grøn Salon.
Denne liste kaldes ”Grøn Salons forbudtliste”, fordi stofferne ikke må fore-
findes i en Grøn Salon, se tabel 3. 

Stofferne er udvalgt på grundlag af  Negativlisten.

Kriterierne for udvælgelse til Grøn Salons forbudtliste er

- Stoffet er meget almindeligt i kosmetik og ekstremt allergifremkaldende
eller sensibiliserende

- Stoffet er beviseligt mutagent, kræftfremkaldende, hormonforstyrren-
de, neurotoksisk eller fosterskadende

- Stoffet er mistænkt for at være mutagent, kræftfremkaldende, hormon-
forstyrrende, neurotoksisk eller fosterskadende

Tabel 3 Liste over stoffer, som ikke må forekomme i Grøn Salon, ”Grøn Salons forbudtliste”

1-naphthol Stærkt sensibiliserende 

Stoffer med aminophenol i navnet Stærkt sensibiliserende

Formaldehyde, diazolidinyl urea og imidiazolidinyl urea Kræftfremkaldende. Giftig

Thioglycolic acid og thioglycolate Irriterende og sensibiliserende

4-amino-3-nitrophenol Ekstremt sensibiliserende

Methylisothiazolinone og methylchloroisothiazolinone Måske neurotoksisk, allergent

Parabener Hormonforstyrrende (i lille grad). Allergene effekter. 
Nogle parabener er tungt nedbrydelige i vandmiljøet. 

p-phenylenediamine = PPD Ekstremt sensibiliserende. Giftig. Lokalirriterende 

Stoffer med resorcinol i navnet Hormonforstyrrende  

Toluene-2,5-diamine og toluene-2,5-diamine sulfate Ekstremt sensibiliserende, måske genotoksisk. Giftig. Sundhedsskadelig 
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Dette indebærer, at nogle stoffer, som er lovlige at bruge i EU, er fravalgt
i Grøn Salon, fordi Grøn Salon stiller større krav end lovgivningen. Da ”Grøn
Salons forbudtliste” er kort, er det ret enkelt at kontrollere, om et produkt
er værdigt til at blive brugt i en Grøn Salon. Med listen i hånden kan ejeren
vælge de produkter, hun vil, så længe listens stoffer ikke indgår. Da antal-
let af  grønne produkter stadig er begrænset, giver denne fremgangsmåde
en maksimal grad af  valgfrihed. 

Stoffer, som er forbudt i hht. Kosmetikbekendtgørelsens bilag 2, er selvsagt
også forbudt i Grøn Salon. Grøn Salon bygger på Kosmetik bekendt -
gørelsen, men går videre end denne for at skabe sikkerhed for frisør og
kunde, men også grønne frisører skal huske på, at alle stoffer kan give
negative reaktioner. Vi skal derfor hele tiden stræbe mod at bruge de mil-
deste produkter og ingredienser.

Som svanemærkets og Grøn Salons kriterier er i dag, kan kosmetiske pro-
dukter med svanemærket altid bruges i en Grøn Salon. 

DER ER       KRAV 
I GRØN      SALON, 
SOM UBETINGET 
SKAL VÆRE OPFYLDT 
INDEN CERTIFICERING: 
1. Den daglige leder har viden om kemi 

og sundhed ved produkter. 
2. Salonens ejer/daglige leder og ansatte 

har den 4-årige frisøruddannelse. 
3. Ingen produkter i salonen indeholder kemiske

stoffer, som er opstillet på ”Grøn Salons
Forbudtliste”.

4. Salonen er særligt opmærksom på 
allergi og overfølsomhed.

5. Afblegning af  hår må ikke komme i kontakt med
hovedbunden.

6. Der gøres rent med miljømærkede 
rengøringsmidler. 

7. Hvis der sker servering i salonen, 
skal varerne være økologiske.

Dertil kommer krav om energibesparelser, grøn strøm, affaldssortering
mm. I Grøn Salon stilles ikke krav, som er dækket af  anden lovgivning, da
ordningen ikke påtager sig at gå andre myndigheder i bedene.

Grøn Salon styres af  en komite sammensat af  Dansk Frisør & Kosmetiker
Forbund, Energitjenesten, Københavns Kommune og Danmarks
Frisørmesterforening. Cer tificering af  salonerne foretages af
Energitjenestens lokalkontor, i København dog af  Københavns Kommune.
Deltagelse i ordningen er frivillig. Ordningen startede i København som
Grøn Frisør og blev landsdækkende i 2008.  Du kan læse mere om ord-
ningen på www.groensalon.dk. 

Frisørenes Fagforbund i Norge har sammen med Miljøfyrtårnet i 2008
opbygget en ordning efter samme principper som den danske Grøn Salon,
se www.miljofyrtarn.no. 

At vælge en fremtid

At være Grøn Salon indebærer naturligvis, at du får færre produkter at
vælge imellem, og at de hårfarver, som er tilbage, ikke har samme effekti-
vitet som traditionelle hårfarver. Til gengæld har de den fordel, at de med
al sandsynlighed ikke vil ødelægge dit eller andres helbred. Og når alt kom-
mer til alt, så kan det vel også regnes for en værdi. 
Men bare vent og se: Producenterne, deres kemikere og markedskræfter-
ne vil med forrygende hast finde ud af  at fremstille stedse bedre grønne
hårfarver, når blot vi står fast og kræver det. 
Vi står foran en ny generation af  frisører, som har valgt et job de elsker, og
som vil være raske og glade i jobbet. Livet stiller krav til dem, og de stiller
krav til livet.

7
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1-naphtol 
Farvestof, stærk sensibiliserende (SCCP). 
Kan give allergi og øjenskader. CAS-nr. 90-15-3

2,4-diaminophenoxyethanol 
hydrochloride 
Farvestof. Sundhedsskadeligt (LOFS). CAS-nr. 66422-95-5

2-amino-3-hydroxypyridine
Farvestof. Irriterer hud, øjne, slimhinder. OK i koncentratio-
ner under 1 %, forbigående øjenirritation (SCCP). 
CAS-nr. 16867-03-1

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol 
Farvestof. Stærkt sensibiliserende (SCCP). 
CAS-nr. 6358-09-4

2-methylresorcinol 
Farvestof. Sundhedsskadelig. Let overfølsomhed, moderat
sensibiliserende (SCCP). CAS-nr. 608-25-3

4-amino-2-hydroxytoluene 
Farvestof, 5-amino-o-cresol eller p-amino-o-cresol. 
Stærkt sensibiliserende (SCCP). Lokalirriterende. 
CAS-nr. 2835-95-2

4-amino-m-cresol 
Farvestof. Stærkt sensibiliserende (SCCP), lokalirriterende.
CAS-nr. 2835-99-6

4-chlororesorcinol 
Farvestof. Sundhedsskadelig, lokalirriterende. 
CAS-nr. 95-88-5

4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol 
Farvestof, HC red no. 3. OK i kosmetik (SCCP). 
CAS-nr. 92952-81-3 

6-amino-m-cresol
Farvestof. Sundhedsskadelig og lokalirriterende 
(Selvklass.). CAS-nr. 2835-98-5

Acid orange 7
Se CI 15510

allergen effekt 
Tilsynekomst af  symptomer på irritation eller utilpashed
efter eksponering for et stof, som almindeligvis ikke har ef-
fekt på de fleste andre mennesker. Udvikling af  allergi skyl-
des en reaktion fra kroppens immunsystem. 

ammonia 
Almindeligt husholdningskemikalie, indgår i lakrids. Ammo-
niak eller salmiak. I større mængder irriterende for luftve-
jene og skadeligt i vandmiljøet. CAS-nr.7664-41-7

ammonium persulfate 
CAS-nr.7727-54-0. Se persulfate

Ammonium thiogycolic acid
Se thioglycolic acid

basic red 2 
Farvestof. Skadeligt for øjnene. CAS-nr. 477-73-6

behentrimonium chloride 
Konserveringsmiddel. Formentlig harmløst, men få data.
CAS-nr. 17301-53-0

butylparaben 
Konservering. Hormonforstyrrende, middelsvær grund til
bekymring (EU 2007). Kontaktallergi. Ikke-østrogen effekt
og ikke-carcinogen (SCCP 2005). Miljø: Ugiftig, bioakkumu-
lerbar, letnedbrydelig. CAS-nr. 94-26-8

benzyl benzoate 
Duftstof, som skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 120-51-4

benzyl salicylate 
Duftstof, som skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 118-58-1

butylphenyl methylpropional 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 80–54–6

butyrospermum parkii 
Blødgører. Shea butter. Bruges bl.a. til hudlidelser, 
formentlig OK. CAS-nr. 91080-23-8

cananga odorata 
Ylang ylang. Lokalirriterende. CAS-nr. 8006-81-3

caprylic/capric triglyceride
Emulgerende effekt. OK (CIR), men få data. 
CAS-nr. 73398-61-5

carc1
Et stof  med betegnelsen carc1 kan med sikkerhed frem-
kalde kræft hos mennesker. Carc2-stoffer er formentlig eller
sandsynligvis kræftfremkaldende, carc3-stoffer kan ikke
med sikkerhed klassificeres som kræftfremkaldende, mens
carc4-stoffer formentlig ikke er kræftfremkaldende. Stoffer
som er reproduktionstoksiske eller mutagene får tilsva-
rende nummerering afhængig af, hvor stærke beviserne for
effekterne er. Formaldehyd, tobaksrøg og radioaktiv strå-
ling er eksempler på carc1-stoffer. Hele oversigten samt
dokumentation findes hos IARC.

carcinogen effekt 
Stoffer, som kan fremkalde kræft hos mennesker, er 
carcinogene, se Carc1.

CAS-nr.
International nummerering af  kemiske stoffer.

cedrus atlantica 
Cedertræ. Lokalirriterende, har et beskedent indhold af  de
26 parfumer. CAS-nr. 92201-55-3.

ceteareth-20 
I sig selv uskadeligt, men øger optagelsen af  medicinsk ak-
tive stoffer gennem huden. Bør ikke anvendes i produkter

til børn eller på skadet hud (CIR). CAS-nr. 68439-49-6.

cetearyl alcohol 
Uproblematisk til kosmetik (TOXnet, CIR 2007). CAS-nr.
67762-27-0

cetrimonium bromide 
Konservering. Langsomt nedbrydeligt, bioakkumulerbart,
giftig for vandlevende organismer, irriterende for hud og
øjne. CAS-nr. 57-09-0

cetrimonium chloride 
Konservering. Langsomt nedbrydeligt, bioakkumulerbart,
giftig for vandlevende organismer, irriterende for hud og
øjne. CAS-nr. 112-02-7

cetyl alkohol 
Blødgører og viskositetskontrol. OK (CIR). 
CAS-nr. 36653-82-4

CI 15510
Farvestof. Acid Orange 7, Food Orange 4 m.fl. Er ikke irrite-
rende, sensibiliserende eller mutagent (SCCP). 
CAS-nr. 633-96-5

CI 19140 
Farvestof, også kaldet tartrazine. Formentlig uproblematisk
i kosmetik (SCCP m.fl.). CAS-nr. 1934-21-0

CI 26100 
Farvestof, bl.a. kaldet Sudan Red III. Krydsreagerer med 
p-phenylenediamine. CAS-nr. 85-86-9

CI 47005 
Farvestof. Acid Yellow 3. OK (SCCNFP), få data. 
CAS-nr. 84924-83-4

CI 76060 
Se p-phenylenediamine

CI 76545 
Se m-aminophenol

CIR 
Se Cosmetic Ingredients Review 

citral 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 5392–40–5

citric acid 
Surhedsregulerende stof. Citronsyre. CAS-nr. 77-92-9

citronellol 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 106-22-9

climbazole 
Konserveringsmiddel. Ingen indikationer af  problemer, men
informationerne er mangelfulde(SCCP). 
CAS-nr. 38083-17-930

ORDLISTE
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CMR-stoffer 
Stoffer, der er carcinogene, mutagene eller reprotoxiske,
dvs. stoffer, der er kræftfremkaldende, kan give DNA-skader
eller er skadelige for det ufødte barn. 

cocamide DEA
Stabilisator. Modstridende informationer om irriterende ef-
fekter. Kan i visse landinger forme nitrosaminer på huden
(CIR). CAS-nr. 68603-42-9

cocamidopropyl betaine 
Tidligere kontaktallergi (Toxnet, Toxline, Pubmed: mange
referencer om allergi). Problem løst (Frosch). 
CAS-nr. 61789-40-0

cocamidopropyl betaine 
Har tidligere forårsaget kontaktallergi pga. urenheder, hvil-
ket problem nu er løst. CAS-nr. 61789-40-0

Cosmetic Ingredients Review
Komite nedsat af  kosmetikindustrien i USA, foretager vur-
deringer af  stoffer til kosmetikbrug. Vurderingerne er gene-
relt præget af  industriens interesser frem for frisørernes
og brugernes.

Cosmeticsdatabase.com  
Se Environmental Working Group

curry red 
Farvestof. CI 16035. OK (SCCP). CAS-nr. 25956-17-6

diazolidinyl urea 
Konserveringsmiddel. Afgiver formaldehyde, dvs. risiko for
kræft. CAS-nr. 78491-02-8

disodium EDTA
Kompleksbinder. Uønsket i vandmiljø. Ikke-irriterende 
(CIR 2007). CAS-nr. 139-33-3

EDTA 
Kompleksbinder. Uønsket i vandmiljø. Ikke-irriterende (CIR
2007). CAS-nr. 60-00-4

Environmental Working Group 
Forbrugergruppe i USA, udgiver og opdaterer en database
over kosmetiske produkter på det amerikanske marked og
vurderer de enkelte stoffer. Hjemmesiden www.cosmetics-
database.com giver en vurdering af  hvor skadeligt et stof
er, og hvor sikker EWG er i vurderingen. Stofdatabasen er
omfattende, men dens vurderinger bør aldrig stå alene, da
datagrundlaget ofte er spinkelt. 

essentielle olier 
Se parfum.

ethanolamine 
Irriterende for hud, øjne, slimhinder (TOXnet, Frosch). 
CAS-nr. 141-43-5

ethylparaben 
Konserveringsmiddel. Svagt hormonforstyrrende, bioak-
kummulerbart, let nedbrydelig (EU 2007). Hævelser, røde

øjne, men få tilfælde af  dermatitis, ikke-carcinogent 
(SCCP 2005). CAS-nr. 120-47-8

etidronic acid 
Kompleksdanner. Muligvis tetratogen effekt, reduceret
knoglemasse (Toxnet), men bruges mod knogleskørhed
(Medline, WIKI). CAS-nr. 2809-21-4

EU’s videnskabelige komite 
Se SCCP

eugenol
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. CAS-nr. 97-53-0

EWG 
Se Environmental Working Group

Food orange 4
Se CI 15510

formaldehyde 
Opløsningsmiddel. Kræftfremkaldende (IARC). 
Sensibiliserende. Lovligt i EU.

Genotoksisk 
Stoffer som kan forårsage skader på cellernes DNA-mole-
kyler er genotoksiske. Skaderne fører til ændringer i arve-
anlæg eller udvikling af  kræftknuder.

geraniol 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 106-24-1

guar hydroxypropyltrimonium chloride 
Antistatisk virkning, påvirker viskositeten. 
Få data, ikke letnedbrydelig i miljøet i flg. Miljøstyrelsen.
CAS-nr. 65497-29-2

HC blue no. 2 
Farvestof. Muligvis sensibliserende (SCCP), mutagen i nogle
forsøg, ingen tegn på allergi eller irritation (TOXnet og CIR
2007). CAS-nr. 33229-34-4

HC red no. 3
Farvestof. Sundhedsskadeligt. Mutagent (TOXnet). 
CAS-nr. 220-701-7

hexyl cinnamal 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 103-41-3 

IARC 
The International Agency for Research on Cancer, Den in-
ternationale forskningskomite om kræft, www.iarc.fr. 
Udgiver undersøgelser om kræftvirkningen af  enkeltstoffer
og kræft i brancher mv. 

INCI 
Inventory of  Cosmetics Ingredients, ec.europa.eu/
enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_list.htm. EU’s liste
over navne på kosmetiske stoffer. Disse navne skal i over-
ensstemmelse med kosmetikdirektivet bruges ved udarbej-

delse af  ingrediensliste til kosmetik til salg i EU.

indigofera tinctoria 
Farvestof, Henna koncentrat, indigo. OK, ej irriterende, men
ikke færdig-vurderet (SCCP 2004). CAS-nr. 84775-63-3

isobutylparaben
Konserveringsmiddel. Svag hormonforstyrrende effekt. Ikke
carcinogent (SCCP 2005). Bioakkumulerbart, letnedbryde-
lig. CAS-nr. 4247-02-3 

kathon
Blanding af  methylchloroisothiazolinone og methylisothia-
zolinone, se disse.

kosmetikbekendtgørelsen 
Se kosmetikdirektivet. Kosmetikbekendtgørelsen findes på
www.retsinformation.dk. 

kosmetikdirektivet 
EU’s direktiv om sikkerhed, mærkning og markedsføring af
kosmetik, ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/
consolidated_dir.htm. Indeholder lister over forbudte stoffer
og stoffer, der under visse begrænsninger må bruges i kos-
metik. Er implementeret i Danmark ved Kosmetikbekendt-
gørelsen.

krydsreaktion 
Allergisk reaktion, hvor allergi for et stof  i tilgift gør perso-
nen allergisk over for et andet stof.

kræftfremkaldende effekter 
Se carcinogene effekter.

lawsone 
Farvestof, indgår i lawsonia inermis med op til 1,5 %.
Selvom data er modstridende vurderes det at lawsone kan
være mutagent (SCPP) CAS-nr. 83-72-7

lawsonia inermis
Farvestof. Henna. Vurderes at være uproblematisk, selvom
det indeholder lawsone. CAS-nr. 84988-66-9

limonene 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 138-86-3.

linalool 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. CAS-nr. 78-70-6.

Listen over farlige stoffer 
EU-klassificering af  over 9000 stoffer efter risiko for brand,
eksplosion eller skadevirkning på mennesker og miljø. 
Udgives i Danmark af  Miljøstyrelsen. 

m-aminophenol 
Farvestof. CI 76545. Stærkt sensibiliserende (SCCP). 
Sundhedsskadeligt, miljøfarligt. CAS-nr. 591-27-5 

methylchloroisothiazolinone 
Konserveringsmiddel. Allergent, måske neurotoksisk. 
CAS-nr. 26172-55-4

31

105966-Spejlet 11_2009:105966-Spejlet 11_2009  30/10/09  10.27  Side 31



methylisothiazolinone 
Konserveringsmiddel. Allergent, måske neurotoksisk. 
CAS-nr. 2682-20-4.

methylparaben 
Konserveringsmiddel. Svagt hormonforstyrrende effekt (EU
2007). Ikke-carcinogent (SCCP). Ikke bioakkummulerbart,
let nedbrydeligt. CAS-nr. 99-76-3

Miljøstyrelsen 
Statslig miljømyndighed i Danmark, www.mst.dk. 
Fører tilsyn med kemikalier og er ansvarlig for 
kosmetikbekendtgørelsen.

mut1
Et stof  med betegnelsen mut1 er med sikkerhed mutagent
hos mennesker. Vedr. mut2 og mut3, se carc1.

mutagen effekt 
Stoffer, som kan ændre den genetiske arvemasse, dvs. for-
årsage forandringer i DNA’et i cellerne, se også Mut1. 

N 
Miljøskadelig. Fareklassificering af  kemikalier, se listen over
farlige stoffer

Neurotoksisk 
Neurotoksiske stoffer såsom terpentin og sprit påvirker
nervesystemet. Virkningen kan være rystelser, svaghed,
bevidsthedsændringer eller følelsesløshed mm.

o-aminophenol 
Farvestof. CI 76520. Sundhedsskadeligt, måske mutagent.
CAS-nr. 95-55-6

p-aminophenol 
Farvestof. CI 76550. Sundhedsskadeligt. 
Sensibilisering ved 2 %. CAS-nr. 123-30-8

parfum
Duftstof. Perfume, parfume eller aroma. De fleste parfumer
består af  flere duftstoffer, som er kemisk forskellige. En
parfumes enkelte komponenter behøver ikke blive oprem-
set i ingredienslisten, det er tilstrækkeligt at anføre ”par-
fum”. Mange duftstoffer har irriterende virkning på huden
eller i luftvejene uanset om de er af  naturlig eller syntetisk
oprindelse.

parfumestoffer, De 26 særligt allergene 
I kosmetikdirektivet er der særlige regler for 26 parfume-
stoffer, der er kendt for at have særligt allergene virkninger.
For så vidt et eller flere af  disse parfumestoffer er til stede i
vis koncentration i et kosmetisk produkt, skal disse parfu-
mestoffer anføres med navns nævnelse. ”De 26 parfume-
stoffer ” omfatter ?-Isomethyl ionone, amyl cinnamal,
amylcinnamyl alcohol, anisyl alcohol, benzyl alcohol, benzyl
benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl
methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronel-
lol, coumarin, eugenol, evernia prunastri (oak moss) ex-
tract, evernia furfuracea (tree moss) extract, farnesol,
geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl
3-cyclohexene carboxaldehyde, isoeugenol, limonene, lina-

lool og methyl 2-octynoate. Der findes andre parfumestof-
fer med allergene, irriterende eller luftvejsirriterende virk-
ning end disse.

persulfate 
Oxidationsmiddel i lysnere. Udtørrer slimhinderne, skader
på øjnene, men kan accepteres hvis det ikke bruges hyp-
pigt (CIR). Sundhedsskadeligt og lokalirriterende (LOFS)

petrolatum 
Creme. Vaseline. Ikke-problematisk til kosmetik (Toxnet)

phenoxyethanol 
Konserveringsmiddel. Få rapporter om irritation, formentlig
OK. CAS-nr. 122-99-6

potassium persulfate 
Oxidationsmiddel i lysnere. Sundhedsskadeligt, lokalirrite-
rende. OK til sjælden brug (CIR). Se også persulfate CAS-
nr. 7727-21-1

PPD 
se p-phenylenediamine.

p-phenylenediamine 
Farvestof. PPD, CI 76060. Ekstremt sensibiliserende
(SCCP), mange tilfælde af  kraftige allergiske reaktioner. Gif-
tigt og miljøskadeligt. I blanding med koblere er PPD måske
kræftfremkaldende. PPD kan krydsreagere, så man også
bliver overfølsom for lokalbedøvelse og over for andre far-
vestoffer. CAS-nr. 106-50-3

propylparaben 
Konserveringsmiddel. Svagt hormonforstyrrende (EU
2007). Irriterer hud, øjne og slimhinder, lille effekt på
mandlig forplantning (SCCP 2005). CAS-nr. 94-13-3

rep1
Et stof  med betegnelsen rep1 er med sikkerhed reprotok-
sisk hos mennesker. Vedr. rep2 og rep3, se carc1.

reprotoksisk 
Stoffer, som er skadelige for forplantnings  -evnen, er repro-
toxiske, se også rep1.

resorcinol
Farvestof. CI 76505. Hormonforstyrrende, miljøskadeligt.
CAS-nr. 108-46-3

SCCNFP 
Ældre betegnelse for EU’s videnskabelige komite, nu kaldet
SCCP. 

SCCP 
EU’s videnskabelige komite for forbrugerprodukter, The Sci-
entific Committee on Consumer Products.

Selvklassificeringslisten 
Liste over 20.000 stoffer, som vurderes at kunne udgøre
en fare for mennesker eller miljø. Opgørelsen er baseret på
beregninger, ikke på undersøgelser og vurderinger af  hvert
enkelt stof. Udarbejdes af  Miljøstyrelsen. 

sensibilisering 
Et stof  er sensibiliserende, hvis dets allergene effekt først
viser sig efter at man er blevet udsat for stoffet et antal
gange. Nogle få personer vil f.eks. reagere negativt alle-
rede første gang de udsættes for PPD, mens andre først
reagerer efter mange eksponeringer. 

sodium benzoate 
Konserveringsmiddel. Uproblematisk. CAS-nr. 532-32-1

sodium persulfate
Hud- og øjenirriterende, astma. OK til sjælden brug (CIR)
Se også persulfate. CAS-nr. 7775-27-1

T 
Farebetegnelse for giftige stoffer. Fareklassificering af  
kemikalier, se listen over farlige stoffer

teratogen effekt 
Stoffer, som er skadelige for det ufødte barn, er terato-
gene.

tetrasodium EDTA 
Kompleksbinder. Uønsket i vandmiljøet. Ikke-irriterende
(CIR). CAS-nr. 64-02-8

thioglycolate 
Se thioglycolic acid

thioglycolic acid 
Åbner hårstråets struktur, hvilket efter flere eksponeringer
kan svække håret. Irriterende og sensibiliserende, giftigt.
CAS-nr. 68-11-1

thioglycolsyre 
Se thioglycolic acid

toluene-2,5-diamine 
Farvestof. Ekstremt sensibiliserende, giftigt, miljøskadeligt,
måske genotoksisk (SCCP). CAS-nr. 95-70-5

toluene-2,5-diamine sulfate 
Farvestof. se toluene-2,5-diamine. CAS-nr. 615-50-9 

Xi
Farebetegnelse for lokalirriterende stoffer. Fareklassifice-
ring af  kemikalier, se listen over farlige stoffer

Xn
Farebetegnelse for sundhedsskadelige stoffer. Fareklassifi-
cering af  kemikalier, se listen over farlige stoffer

zinkpyrition 
Aktivstof  i skælmidler. Er særdeles skadeligt i vandmiljøet.
CAS-nr. 13463-41-7

æteriske olier 
Se parfum

?-Isomethyl ionone 
Duftstof. Skal deklareres pga. allergirisiko. 
CAS-nr. 127–51–5

32
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Forbundsformand Poul Monggaard
Tlf. 40 30 24 95 • E-mail: pm@dfkf.dk

Politisk næstformand, A-kasse og sociale 
forhold Mette Stensgaard
Tlf. 21 60 27 37 • E-mail: mc@dfkf.dk

Forbundssekretær, generelle, organisato riske
forhold, herunder uddannelse Pia Backer 
Tlf. 40 79 06 61 • E-mail: pb@dfkf.dk

Personale- og administrationschef Glennie
Jacobsen
Tlf. 23 39 09 51 • E-mail: gj@dfkf.dk

Videncenter for Frisører og Kosmetikere
Henriette Seiler Hansen
Tlf. 21 48 46 07 • E-mail: hsh@dfkf.dk 

Afdelingernes tillidsmænd

Hovedkontor • 35 83 18 80 • www.dfkf.dk

• Spejlet – forbundets 
medlemsblad

• www.dfkf.dk – direkte kontakt!
• Medlems arrangementer
• Uddannelsestilbud
• Nærkontakt 
• Arbejdsmarkedspension med 

forsikringsordning
• Arbejdsmiljø i din hverdag!

• Videncenter for Frisører og
Kosmetikere

• Overenskomst
• Forsikring (ALKA)
• Heltidsulykkesforsikring
• Gruppelivsforsikring
• Rabatordning på øvrige 

forsikringer 
• LO Plus Rabat-fordele

Som medlem får du:
MEDLEMSFORDELE

Afdeling 1/Hovedstaden • Hillerød, Helsingør, Bornholm
og København. 
Formand Kirsten Vejen. Sigurdsgade 43, 2200 København N,
mail: kv@dfkf.dk. Tlf. 21 24 19 03. Telefontid: Tirs. fra kl. 9-13.

Afdeling 2/Sjælland • Slagelse, Holbæk, Køge, Næstved,
Roskilde og Lolland/Falster. 
Formand Finn Jacobsen. Søskæret 2, 4220 Korsør, mail: jlmi-
ster37@gmail.com. Tlf. 21 42 60 81. Telefontid: Tirs. kl. 17-18.

Afdeling 3/Fyn
Munkevænget 3, 5230  Odense, mail: lyp@ots.dk 
Tlf. 65 91 44 86
Formand: Lykke Petersen. Kasserer Pia Holm Christensen.
Bestyrelse: Bente T. Rasmussen, Dorte Waldorf  Christensen,
Jytte Sørensen.

Afdeling 4/Jylland Syd • Vejle, Esbjerg, Haderslev,
Kolding og Sønderborg
Formand Hanna Hansen. Grønholtparken 58, 6000 Kolding, mail:
knah@stofanet.dk. Tlf. 30 68 20 16. Telefontid: Ons. kl. 19-21

Afdeling 5/Jylland Øst - Djursland, Århus og Horsens
Absalonsgade 3, 8000  Århus C
Tlf. 86 11 56 22 / 21 39 26 13. Telefontid: Tirsdage kl. 18-19.
Formand: Lisbeth Kalsmose, mail: kl@dfkf.dk 
Kasserer: Rikke Damsgaard Rasmussen, mail: rikkefrisor@live.dk 

Afdeling 6/Jylland Midtvest• Silkeborg, Holstebro, Skive
og Randers
Formand Anne Karen Haaning. Højslevgårdsvej 15, 7840 Højslev,
mail: ah@dfkf.dk. Tlf. 96 16 70 90. Telefontid: Man. kl. 18-19.

Afdeling 7/Aalborg
c/o Tina Hillgren, Bjørnsonsparken 56, 9381 Sulsted 
tlf. 9813 9088. Telefontid: Mandage fra kl. 18-19
Formand: Merete Nørgaard Andersen, e-mail: aalborg@dfkf.dk 
Kasserer: Tina C. Hillgren, e-mail: tch@dfkf.dk 

Fagkonsulent for kosmetikerne
Fagkonsulent Karina Christensen kan træffes på tlf. 23 36 74 30.
E-mail: spa.karina@hotmail.com

Spydspidserne
Side 31 eller henvendelse til forbundet på tlf.  35 83 18 80.

PensionDanmark
Sundheds-

ordning
Har du brug for forebyggende

behandling mod fysiske lidelser, 
så kontakt:

Tlf. 70 10 08 06
www.pension.dk/sundhed

Dansk Frisør 
& Kosmetiker Forbund

Sundheds-
rådgivning

• Hjælp og støtte ved sygdom
• Råd og vejledning 

om sundhed og sygdom
• Sundhedsprofil

Tlf. 38 48 82 70
Hverdage kl. 8.00-16.00

DIT FORBUND

Indmeldelse tlf. 35 83 18 80 eller www.dfkf.dk
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Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund behandler:
• Faglige (ansættelsesretlige) spørgsmål, for eksempel spørgs -

mål om løn og ansættelsesvilkår og andre overenskomstmæs-
sige vilkår.

• Spørgsmål om kontingent og medlemsforhold. Det kan eks.
dreje sig om optagelse, udmeldelse, overflytning til og fra
andre a-kasser, ændring mellem deltid og fuldtid eller skift af
kontingentgruppe.

• Sociale forhold, hvis du må ophøre i dit arbejdsforhold på
grund af  helbredsmæssige forhold og eventuelt skal revalide-
res/pensioneres/i fleksjob.

• Spørgsmål om barsel og sygdom.
• Arbejdsskader.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at
kontakte forbundet på telefon  35 83 18 80.

HK’s a-kasse behandler:
Udbetaling af  alle a-kasseydelser, for eksempel dagpenge, aktive-
ringsydelse, efterløn, kursusgodtgørelse osv. Dansk Frisør &
Kosmetiker Forbunds medlemmer skal kontakte a-kassen på ét
telefonnummer - 70 10 67 89, hvis de bliver ledige, skal på efter-
løn, ansøge om kursusgodtgørelse eller lignende. HK’s a-kasse
har samlet alle kompetencer et sted.

HK/Danmarks a-kasse
Postboks 106, 0900 København C • www.hka-kasse.dk  
Mail: a-kassen@hk.dk. Åbningstiderne er mandag-torsdag fra
9.00-17.00, fredag 9.00-14.00. 
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds medlemmer kan beregne
deres dagpenge på HK’s hjemmeside og indsende dagpengekort
og andre blanketter elektronisk.

Oplysning om a-kassernes årlige admini stra tionsbidrag, service -
tilbud mv. og mulighederne for at vælge a-kasse findes på
www.adir.dk.

Spydspidser i DFKF

Spydspidserne er, sammen med kollegerne i forbundet og afdelin-
gernes re præsen tanter, dine forkæmpere for et godt arbejdsliv,
hvad enten det drejer sig om uddannelse, arbejdsmiljø eller andre
forhold, som du måtte støde på i hverdagen. Brug dem!
Aalborg
• Betinna Simonsen, tlf.  29 93 14 78, 

mail: Obi_wan_l@hotmail.com  
• Michael Jensen, tlf. 60 22 83 19, 

mail: michaelfrisoer@hotmail.com 
Nykøbing
• Louise Hansen, tlf. 26 70 01 04, 

mail: Louise_mia_hansen@hotmail.com  
• Stine Tach, tlf. 60 78 85 06, mail: stinetach@hotmail.com 
Kolding
• Line Qvist, tlf. 26 33 46 33, 

mail: lovenskjold_qvist@stofanet.dk   
• Line Bjergstrøm Nissen tlf. 28 57 15 78
København
• Lotte Bjarnø, tlf. 26187116
• Sanne Bang Christensen, tlf. 26211456 , 

mail: n1kogjays_b4be@hotmail.com
• Marianne Madsen, mail: m.frisor@sol.dk
Vordingborg
• Zeanet Gøth, mail: zg@dfkf.dk

Astma-Allergi
Forbundet

Ønsker du at vide mere om overføl-
somhedssygdomme, forebyggelse

og behandling af kontakt eksem, kan
du kontakte Astma-Allergi For -

bundet, der giver gode råd, vejled-
ning og svar på dine spørgsmål.

Åbent dagligt fra kl. 10-12 og 13-15. 

Tlf. 43 43 42 99 

DIT FORBUND

a-kassen

Skal du være

Selvstændig?
Vidste du at

du gerne må blive stående i vores 
a-kasse, selvom du bliver 

selvstændig? 
For nærmere oplysninger ring

Tlf. 35 83 18 80

Som medlem får du:
AKTUELT

Jubilæer
25 års jubilæum den 1. november 2009
Gitte S. Nygaard, Gl. Odensevej 14, 5591 Gelsted

Forbundet ønsker hjertelig tillykke, og i dagens anledning vil forbundets jubilæ-
umshilsen blive tilsendt

Arrangementer
16. november kl. 19. ALKA 

Golf  Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Randers
Afd. 5 - Djursland, Århus og Horsens og 
Afd. 6 - Silkeborg, Holstebro, Skive og Randers.

Messer, udstillinger, mesterskaber
HUST TILMELDING til Randers Mesterskab 2010 
Mesterskabet finder sted på Randers teknisk skole, lørdag den 30. januar kl. 14.
Sidste frist for tilmelding 10. december 2009.
Spørgsmål kan ske til Lone på 26 24 58 25

Hair and Beauty • Home of the Hairdresser 
Frankfurt am Main, 31. januar til 1. februar 2010
www.hair-beauty.messefrankfurt.com

Modemesse i Bella Center • Februar og August 2010

Verdensmesterskaber Hairworld
Mondial Coiffure Beaute Port de Versailles Paris den 6. til 8. november 2010

Café Figaro - Gode idéer?
Har du spændende forslag til lokale Figaro arrangementer er du meget vel-
kommen til at kontakte Aanne Hartvig på tlf. 46 15 09 59 eller 
mail: anniehartvig@mail.dk

Har du ligeledes arrangementer af  interesse for faget, er du velkommen til at
sende dem til redaktionen på dart@dart-reklame.dk

Nu’ det jul igen......
- og hvad er det så lige, at din chef  kan forlange af  dig? Skal du arbejde fra nu
af  og til nytårsaften, alle aftener og weekender? Nej heldigvis ikke. Gå ind på
www.dfkf.dk og se oversigten over de vigtigste jule-regler i overenskomsten.

105966-Omslag Spejlet 11-09:105966-Omslag Spejlet 11/09  29/10/09  12.28  Side 2



NOVEMBER 2009

N
RII

KEMI
MILJØ
FRISØR
SUNDHED
SYGDOMME
KOSMETIKER

FOREBYGGELSE
FRISURE  • KOSMETIK  • MODE  • WELLNESS • DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

SPEJLET NR. 11. NOVEMBER  2009. 98. ÅRGANG Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund 
Ansv. redaktør: Forbunds formand Poul Monggaard. Udgivet af: Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lersø Parkallé 21, Postboks 2579, 2100 København Ø. 
Tlf.: 35 83 18 80. Telefax: 35 82 14 62. E-mail: dfkf@dfkf.dk - www.dfkf.dk Layout og produktion: DART Reklameproduktion ApS. E-mail: dart@dart-reklame.dk, 
www.dart-reklame.dk. Tekster: Heidi Søsted, Johan Galster. Tryk: P.J. Schmidt A/S. Oplag: Kontrolleret af  Fagpressens Medie Kontrol 5.313 ekspl. 1. juli 2007 - 30. juni 2008

Frisø
rfagets sundhed, kem

i og m
iljø

105966-Omslag Spejlet 11-09:105966-Omslag Spejlet 11/09  29/10/09  12.28  Side 1




