GRØN
SALON
EN GUIDE TIL FRISØRER I EN
CERTIFICERET GRØN SALON

GRØN SALON
Grøn Salon er en frivillig ordning for frisørsaloner, som gør en ekstra indsats for de ansattes og
kundernes sundhed og for miljøet. Grøn Salon-ordningen fører kontrol med, at hver enkelt Grøn
Salon lever op til ordningens krav.
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Målet med Grøn Salon er at:
• Undgå de mest skadelige stoffer i frisørfaget.
• Tilbyde ansatte og kunder produkter, som ikke indeholder giftige, kræftfremkaldende,
hormonforstyrrende, kraftigt allergifremkaldende og sensibiliserende stoffer, som ellers
bruges i faget.
• Påvirke leverandørerne til løbende at udvikle og sælge bedre og mindre skadelige
kosmetiske produkter.
• Forbedre frisørsalonernes miljøforhold på alle felter ved at nedsætte energiforbruget
og affaldsdannelsen og fremme brug af økologi
I Grøn Salon arbejder vi hen imod disse mål ved bl.a. at stille krav til vores produkter, som er
skrappere end dansk lovgivning.
Denne brochure er skrevet til dig, der er frisør i en Grøn Salon. Du kan læse, hvad din rolle er og
mere om de krav, jeres salon skal overholde. Du kan også se, hvem der står bag ordningen. Du
er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

DIN ROLLE I GRØN SALON
Som frisør i en Grøn Salon skal du have læst denne brochure. Du skal også kende Grøn Salons
Forbudtliste sidst i brochuren, så du kan bruge den, når du bliver præsenteret for nye produkter.
Mennesker med allergi vil ofte foretrække en Grøn Salon. Husk derfor altid at spørge nye kunder, om de er overfølsomme overfor bestemte stoffer.
PAS PÅ DIG SELV
Som frisør har du et kreativt job, hvor du er med til at skabe glæde og velvære hos mange
mennesker. Det vil Grøn Salon gerne understøtte.
Selvom du ved at arbejde i en Grøn Salon undgår en række skadelige stoffer, skal du naturligvis
stadig passe godt på dig selv:
• Brug engangshandsker som er egnet til formålet. Se handskelisten hos Videncenter for Frisører og Kosmetikere.
• Brug evt. en tynd stofhandske for at undgå for meget fugt under engangshandskerne.
• Brug nikkelfri redskaber.
• Brug udsugning, når det er nødvendigt.
• Smør dine hænder med fed creme før, under og efter arbejdsdagen.
• Brug varme vanter eller handsker, når du er udendørs om vinteren.

GRØN SALON - HVAD INDEBÆRER ORDNINGEN?
En Grøn Salon skal opfylde otte obligatoriske krav for at blive certificeret. Derefter skal
salonen løbende arbejde med at forbedre en række andre miljøforhold. På den måde sikrer
vi, at salonen hele tiden har fokus på miljøet i driften.

GRØN SALONS OBLIGATORISKE KRAV
1. Den daglige leder har viden om kemi og
sundhed ved produkter. Salonens daglige
leder har deltaget Grøn Salon kursus om
kemi, arbejdsmiljø og sundhed i frisørfaget.
2. Salonens ejer/daglige leder og ansatte har
den 4-årige frisør uddannelse. Elever skal
være i gang med den 4-årige uddannelse.
Udenlandske svendebreve accepteres på lige
fod med dansk eller svensk svendebrev.
3. Ingen skadelige stoffer fra Grøn Salons
Forbudtliste. Elever må heller ikke benytte
produkter med disse stoffer i salonen.
Produkter til videresalg, make-up og farvning
af bryn og vipper må ikke indeholde stoffer
fra Grøn Salons Forbudtliste, se bagest
i dette hæfte. Produkter med stoffer på Grøn
Salons forbudt liste skal være udfaset inden
salonen kan blive certificeret Grøn Salon.
4. Salonen er særligt opmærksom på allergi og
overfølsomhed.
Inden en behandling spørges kunden, om han/hun er overfølsom over for bestemte
stoffer. Ved allergiske reaktioner opfordres kunden til at kontakte egen læge.
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.
8. Den daglige leder/ejeren skal instruere personalet i betydningen af Grøn Salon.
Personalet skal kende Grøn Salon-folderen (se www.groensalon.dk)

GENVEJE TIL GODE PRODUKTER
• Svanemærkede produkter kan altid bruges i Grøn Salon, da vores krav til kemikalierne
afspejler kravene til Svanemærket. Svanemærket stiller derudover krav til emballage
og kvalitet.
• Produkter nævnt på Positivlisten Grøn Salon kan altid bruges i Grøn Salon. Da
Postivlistens krav er skrappere end Grøn Salons, er visse produkter accepteret
i Grøn Salon, selvom de ikke står på positvlisten. Du finder Positivlisten på
www.groensalon.dk
• Undgå produkter, som står på Grøn Salons negativliste.
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Hårprodukter indeholder en række farlige stoffer
og frisørfaget er plaget af allergi og luftvejslidelser. I Grøn Salon har vi derfor som første prioritet
at nedsætte brugen af farlige kemikalier. Stoffer
som ikke må findes i en Grøn Salon, har vi samlet
i Grøn Salons Forbudtliste. Du kan se listen sidst i
brochuren.
Stofferne på forbudtlisten er lovlige i kosmetik i
Danmark og hele EU, men må altså ikke findes i en
Grøn Salon. Der er tale om udbredte kosmetikstoffer, som bl.a. er giftige, ekstremt allergifremkaldende og miljøskadelige. For at være anvendelig i
dagligdagen er listen kort.
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Grøn Salon kræver desuden, at I bruger miljømærkede rengøringsmidler. Hvis I serverer kaffe, te,
kiks eller andet for kunderne, skal det være økologisk. Det forlanger vi for at fremme udbredelsen
af miljøvenlige varer, som ikke er en direkte del af
frisørfaget.
Energiforbrug og energibesparelser er også vigtige.
Vi tilbyder en energigennemgang, og samler resultater og anbefalinfger i en lille rapport. Salonen får herved en status på energiforbruget og en række ideer til energibesparelser. Erfaringen
viser, at mange af forslagene kan iværksættes næsten omgående, og mange andre handler om
at ændre vaner.
HVORDAN FINDER I DE GODE PRODUKTER?
Grøn Salon er fokuseret på at undgå anvendelse af skadelige stoffer. Ved at sammenligne stofferne på jeres produkters indholdsdeklarationer med Grøn Salons Forbudtliste kan I finde de
produkter, som ikke må anvendes i en Grøn Salon. Selvom en leverandør fortæller, at deres produkt overholder EU-lovgivning eller indeholder økologiske urter, skal I kontrollere, at produktet
ikke indeholder stoffer fra Grøn Salons Forbudtliste.
VALG OG FRAVALG AF KEMI I GRØN SALON
I Grøn Salon har vi truffet nogle bevidste valg:
1. KONSERVERINGSMIDLER er nødvendige i kosmetik. Selvom de fleste konserveringsmidler
er mere eller mindre allergifremkaldende, har vi kun forbudt stofferne, der er nævnt nedenfor. Det er stoffer, som vi vurderer, har de værste egenskaber, eller som er mistænkt for at
have særligt skadelige effekter.
Formaldehyd og stoffer, som samlet kaldes formaldehydfraspaltere, er forbudt i Grøn
Salon, da de er kræftfremkaldende.
Parabener, methylisothiazolinone (MI) og methylchloroisothiazolinone (MIC) er forbudt i
Grøn Salon, da de er mistænkt for at være hhv. hormonforstyrrende og for at kunne give
skader på ner- vesystemet. Selvom de ikke er særligt allergifremkaldende, bliver de ikke
accepteret i Grøn Salon, så længe de har så alvorlige mistanker hængende på sig.

2. DUFTSTOFFER kan være allergifremkaldende for nogle mennesker. Parfume er alligevel
accepteret i Grøn Salon. Et af de obligatoriske krav er imidlertid, at du altid skal spørge nye
kunder, om der er stoffer, de er overfølsomme overfor. Ligeledes opfordrer vi salonerne til
at have duftfrie produkter i deres udvalg. Vi accepterer duftstofferne, fordi de i praksis er
umulige at undgå. Og fordi de i modsætning til andre kemikalier let røber deres tilstedeværelse i et kosmetisk produkt. Parfumeallergikere kan derfor selv vurdere, om de kan bruge
et bestemt produkt eller ej. Du skal imidlertid vide, at mange mennesker er overfølsomme
over for parfume, og at det kan være særdeles belastende for dem. Du skal også vide, at
der for parfumeallergikere ikke er forskel på, om parfumen er kunstig, naturlig eller ligefrem økologisk.
3. LYSNERE: Vi accepterer lysning i Grøn Salon, selvom alle lysnere er baseret på persulfate,
som er allergifremkaldende. Vi anbefaler, at pulverformige lysnere røres op under udsugning for at sikre et bedre arbejdsmiljø. I kan også anvende cremeformige lysnere. Selvom
du bruger cremeformige lysnere eller har rørt lysningspulveret op under udsugning, skal
du huske at bruge handsker under behandlingen.
4. PERMANENT: Grøn Salon accepterer permanent, men erkender, at der ikke findes permanenter, som med sikkerhed kan siges at være 100 % harmløse. Permanentvæsken
i Grøn Salon må ikke være baseret på thioglycolsyre eller thioglycolate. Det vil i praksis
sige, at Grøn Salon accepterer permanentvæske baseret på stoffet cysteamine. Ved
permanent med cysteamine skal du naturligvis huske at beskytte dig som beskrevet i
produktets brugsanvisning.
5. HÅRFARVER: Grøn Salon har fravalgt en række særligt skadelige farvestoffer, bl.a. PPD
og toluene-2,5-diamine og deres afledte forbindelser. De er valgt fra, da der er overvældende videnskabelig dokumentation for deres skadelige effekter. Stofferne er lovlige i
hårfarver i EU, men altså ikke i en Grøn Salon. Det betyder i praksis, at du ikke må anvende oxidative hårfarver i en ”grøn behandling” (behandling i Grøn Salon).
6. ANDRE KEMISKE STOFFER: Med de tusindvis af kemiske stoffer, som må bruges i
kosmetik, er det overordnet umuligt at sikre alle mennesker, kunder såvel som frisører. I
Grøn Salon koncentrerer vi os om en lille udvalgt skare af stoffer (se Grøn Salon Forbudtliste). Det er stoffer, som vi vurderer, er særligt problematiske, fordi de er meget udbredte og/eller har særligt skadelige egenskaber. Efterhånden som ny viden kommer til, eller
kosmetiklovgivningen forbedres, justerer vi listen.

HVEM STÅR BAG GRØN SALON
Grøn Salon startede i 2005 som en ordning under Københavns Kommune i samarbejde
med Danmarks Frisør og Kosmetiker Forbund. I 2008 blev ordningen landsdækkende.
Grøn Salon er absolut non-profit og styres af Grøn Salon bestående af Energitjenesten
og repræsentanter for Grøn Salon i Sverige og for Frisørenes Fagforening i Norge

GRØN SALON I DEN STORE VERDEN
Der er ca. 60 certificerede Grønne Saloner i Norden:
• I Danmark er der 35 certificerede Grønne Saloner, se www.groensalon.dk.
• I Sverige findes ordningen navnet ”Grön Salong - Omfattande Certifiering”.
Her svarer ordningen fuldstændig til den danske, se www.gronfrisor.se.
• I Norge anvendes Grøn Salons Forbudtliste som definition på, hvad grøn kosmetik er.
Ordningen er etableret under Frisørenes Fagforening, se www.gronnfrisor.no.
• Der findes også Grøn Salon på Island, Barbados og Færøerne.
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GRØN SALONS FORBUDTLISTE:
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GRØN SALON FORBUDTSTOF

HVORFOR

1-naphthol

Stærkt sensibiliserende

Stoffer med aminophenol
i navnet

Stærkt sensibiliserende

4-amino-2-hydroxytoluene

Stærkt sensibiliserende

3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol

Ekstremt sensibiliserende.

4-amino-3-nitrophenol

Ekstremt sensibiliserende.

Stoffer med p-phenylenediamine i navnet

Stærkt til ekstremt sensibiliserende. Giftig. Lokalirriterende. Påvirker immunforsvaret sammen med
oxidationsmiddel.

F.eks.
PPD og p-phenylenediamine
sulfate, N-phenylp-phenylenediamine sulfate,
N,N-bis-(2-hydroxyethyl)2-nitro-p-phenylenediamine,
2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine ( = ME+ eller
ME-PPD)

Stoffer med resorcinol
i navnet

Allergifremkaldende, evt.
hormonforstyrrende.

Resorcinol, 2-methylresorcinol og 4-chlororesorcinol

Stoffer med toluene-2,5diamine i navnet

Stærkt/ekstremt sensibiliserende,
Giftig. Sundhedsskadelig.

Toluene-2,5-diamine
- også kaldet PTD
Toluene-2,5-diamine sulfate

1-hydroxyethyl-4,5-diamino
pyrazole sulfate

Ekstremt sensibiliserende

PPD og p-phenylenediamine
sulfate, N-phenyl-p-phenylenediamine sulfate, N,Nbis-(2-hydroxyethyl)-2- nitrop-phenylenediamine

4-amino-m-cresol

Stærkt sensibiliserende

HC Orange no. 2

Stærkt sensibiliserende

hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

Stærkt sensibiliserende

Alle stoffer med thioglycolic acid eller thioglycolate
i navnet

Irriterende og sensibiliserende.

OMFATTER OGSÅ

m-aminophenol
p-aminophenol
o-aminoophenol

Formaldehyde og formaldehydfraspaltere.

Kræftfremkaldende. Giftige.

Methylisothiazolinone og
methylchloroisothiazolinone

Allergent

Stoffer med paraben
i navnet
UNDTAGELSE:
Hårfaver med parabener

Hormonforstyrrende
(i lille grad). Allergene
effekter. Nogle parabener
er tungtnedbrydelige
i vandmiljøet.

Alle stoffer med phthalate i
navnet

Hormonforstyrrende
(mistænkt)

Phenacetin

Kræftfremkaldende,
nyreskader

DMDM Hydantoin
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Quaternium-15
diazolidinyl urea
imidiazolidinyl urea
Benzylhemiformal
2-bromo-2-nitropropane-1,
3-diol
Methenamine
Paraformaldehyde
Sodium hydroxymethylglycinate
MI

De nævnte stoffer er udvalgt på grundlag af deres særligt skadelige egenskaber og deres
udbredte anvendelse i kosmetik.
Flere stoffer kan komme til med tiden.
Ud over de nævnte stoffer findes en lang række stoffer som anvendes i kosmetik og som
mange mennesker er overfølsomme overfor, men Grøn Salon har valgt ind til videre at sætte
fokus på stofferne på Grøn Salons Forbudtliste
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KONTAKT TIL GRØN SALON
• Danmark: www.groensalon.dk. Her kan du også finde liste over alle Grønne Saloner,
ordningens kriterier og link til informationsmateriale.
• Sekretariat: Pia Gade, tlf: 4012 3672, mail: pia@mec-htk.dk
• Danmark: Pia Gade, tlf: 4012 3672, mail: pia@mec-htk.dk
• Sverige: www.gronfrisor.se. Her kan du finde lister over de Grønne Saloner i Sverige,
ordningens kriterier og link til informationsmateriale
• Sverige: Joachim Palvig, tlf: 4168 1468, mail: joachim.holten.palvig@gmail.com
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