
Bilag 8 
Materialelære 
 
Frisører 
Eleverne skal kunne skelne blegeprodukter med ammonium persulfat fra produkt uden ammonium 
persulfat. 
 
Eleverne skal kunne skelne parfumerede fra uparfumerede produkter og forstå forskellen og 
ligheder mellem parfume og æteriske olier. 
 
De skal kunne kende forskel på en traditionel hårfarve, New Generation og en plantebaseret også 
selv om der forekommer vildledende anprisninger. 
 
De skal kende et miljømærket produkt fra et ikke miljømærket og kunne skelne mellem 
producentanvisninger fra officielle kontrollerede miljømærker. 
 
Kende til Miljømærkning Danmarks hjemmeside og kunne skaffe sig information herfra. 
 
Kunne gennemskue om en permanent indeholder thioglycolater. 
 
Produkter der arbejdes med på grøn linie: 
 
Hårfarver: 
Der findes ingen miljømærkede hårfarver på nuværende tidspunkt. Botaniske farver der ikke 
indeholder kemiske farver er det tætteste vi kommer på en miljømærket hårfarve. 
Prøv at arbejde med følge farver: 
SANTE naturkosmetik 
Godrej, Nupur fra Mumbai 
Biotique, Bio Henna Leaf 
Henné Color, NJD-cosmetics.com (franske farver 
Rømer, Henna cremefarve brun 
Bio Henna Leaf, Conditioning and Vitalising Hair Powder, Biotique 
Botanic fra Schwartzkopf professional 
LOGONA Color Crème 
LOGONA Pflanzenhaarfarbe 
Phitofilos Rome (Italy) 
 
Afblegning: 
Der findes ingen miljømærkede afblegning på nuværende tidspunkt. 
 
Permanent: 
Der findes ingen miljømærkede permanent på nuværende tidspunkt. 
 
Shampoo/balsam: 
Prøv at arbejde med miljømærkede produkter. 
 
Styling: 
Prøv at arbejde med miljømærkede produkter. 
 
Håndcreme: 
Prøv at arbejde med miljømærkede produkter (fx Danatekt, Ingredien). Prøv alternativt cremer som 
Locobase, Ceridal, Decubal. 
 



Locobase: 
Ingredienser: Petrolatum, Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-25, 
Methylparaben, Citricacid, Sodium Citrate. (marts 2006) 
 
Ceridal: 
Petrolatum, cyclomethicone, cera microcristallina 
 
Handsker: 
Eleverne skal lære at kunne kende forskel på handsker af forskelligt materiale, fx nitril, latex, vinyl 
og handsker fra tankstationer. Der skal undervises i absorption og kontaminering af kemiske stoffer 
på huden. 
 
Kosmetikere 
Dekorativ kosmetik: 
Der findes ingen miljømærkede dekorativ kosmetik på nuværende tidspunkt. Dennis Knudsen har 
lavet serien INK, der er uden parfume. 
 
Cremer mv: 
Anvend miljømærkede cremer mv. (f.eks. dagcreme, natcreme, øjengel, øjenmakeup fjerner og 
skintonic fra Derma). For mange produktgrupper indenfor kosmetikernes fag er der ingen 
miljømærkede produkter, alternativ kan man bruge produkter der er ”økotest”mærket. 
 
Permanent bryn og vippefarve: 
Bryn og vippefarve indeholder, på nuværende tidspunkt, meget allergi fremkaldende stoffer som 
toluene-2,5-diamine. 
 
Der kan kun anvendes mascara. 

 


