GRØN KLINIK
Grøn Klinik – Drift med miljøhensyn
Kriterier i Danmark, Norge og Sverige

Formål
Det langsigtede formål med Grøn Klinik er at udfase skadelig kemi i kosmetikbranchen.
Det kortsigtede formål med Grøn Klinik er at oplyse om professionelle grønne kosmetikprodukter samt at udvide markedet for professionelle kosmetikprodukter uden skadelig kemi.
Grøn Klinik-ordningen forbedrer kosmetikernes arbejdsmiljø, give kunderne sikkerhed for at
sundheds- og miljøfarlige stoffer ikke forefindes i klinikken. Grøn Klinik stiller også krav som
fremmer andre miljøforhold såsom energibesparelser og økologiske produkter .
Grønne Klinik-ordningen sætter krav til klinikkerne, som overgår EU's’ lovgivning, og de certificerede Grønne Klinikker har taget de første skridt for at vise resten af branchen, at arbejdsmiljø
og professionalisme kan gå hånd i hånd på kosmetikområdet.

Fordele ved Grøn Klinik
Grøn Klinik-ordningen vil sprede forskningsbaseret viden til praktikere i kliniker, skoler, medier
og kunder. Viden om problematiske stoffer i kosmetik, der er tilladt indenfor EU samt hvilke
alternativer som kosmetikere kan anvende i stedet og opnå samme professionelle resultat.
Fordele for klinikker
Som ejer eller ansat i en certificeret Grøn Klinik får du faglig og praktisk støtte til at forbedre
miljø og arbejdsmiljø, faglig viden til at rådgive kundegrupper ligesom du bedre kan niche klinikken overfor traditionelle eller klinikker, der kalder sig grønne uden at gøre ret meget for det.
Klinikken bliver kontrolleret hvert år før nyt certifikat bliver udstedt.
Fordele for kunder
Alle kan kalde deres produkter og salon økologisk. Derfor er ord som grøn eller økologi ikke
altid en garanti for forbrugerne.
Ved den årlige certificering af klinikken bliver det sikret at klinikken lever op til kravene om sikre
produkter og stadig forbedring på miljøområdet.
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Grøn Kliniks Obligatoriske krav
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den daglige leder har viden om kemi og sundhed ved produkter
Salonens daglige leder har deltaget Grøn Kliniks kursus om kemi, arbejdsmiljø
og sundhed i kosmetik.
Ingen produkter med stoffer nævnt på Grøn Kliniks Forbudtstofliste, se
bilag A
Elever må ikke benytte produkter med disse stoffer i salonen.
Produkter til brug i klinikken eller til videresalg, såsom creme, make-up og vippe- eller bryn-farver må ikke indeholde stoffer fra Grøn Kliniks Forbudtstofliste.
Produkter med stoffer på Grøn Kliniks Forbudtstofliste, bilag A, skal være udfaset inden klinikken kan blive certificeret Grøn klinik og må ikke forefindes i
samme lokaler som en certificeret Grøn Klinik.
Klinikken 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.
Der skal gøres rent med miljømærkede rengøringsmidler
Tøj skal vaskes med miljømærkede produkter
Hvis der sker servering, skal varerne være økologiske
Den butiksansvarlige skal hvert andet år deltage i Grøn Kliniks Opdateringskursus
Den daglige leder/ejeren skal instruere personalet i betydningen af Grøn
Klinik.
Håndklæder, papirservietter, vatpinde, vatrondeller o.l. skal være lavet af
økologiske materialer
Elektricitet være indkøbt som grøn el fra en leverandør, der garanterer,
at de leverer el fra vedvarende energikilder.

Sådan bliver du Grøn Klinik
En Grøn Klinik skal opfylde de obligatoriske krav for at blive godkendt. Disse krav vedrører især
kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt, kan klinikken blive certificeret som Grøn
Klinik. Der skal hvert år vælges nye indsatsområder, således at klinikken har en løbende miljøindsats. Som udgangspunkt forudsættes at gældende miljølovgivning og arbejdsmiljølovgivning
er overholdt
En Grøn Klinik må kun anvende produkter, som overholder bilag A: Grøn Kliniks Forbudtstofliste. Dette gælder også for elevbehandlinger, salgsprodukter og andre virksomheder, der lejer
sig ind i klinikken.
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Tilmelding
Kontakt sekretariatet for Grøn Klinik og Grøn Salon hos Pia Gade på tlf. 2120 0245 eller e-mail
pia@mec-htk.dk. Her kan du få oplysninger om kurser samt aftale det videre forløb. Kommende
kurser oplyses på hjemmesiden www.groensalon.dk.

Pris
1. år:
4.600,- kr excl. moms. Prisen inkluderer:
 Kontrolbesøg i klinikken med kontrol af produktindhold
 Kontrol af at de obligatoriske krav og indsatsområder er opfyldt
 Rådgivning omkring arbejdsmiljø, energi og miljøbesparelser i klinikken.
 Rapport med anbefalinger til besparelser og indsatser for året
 Liste med produkter / behandlinger, som kan anvendes til gravide, børn samt allergikere
 Diplom i skifteramme, klistermærke, logo-filer til hjemmeside/annoncer osv.
 1000 kr rabat ydes hvis klinikken også er certificeret Grøn Salon
 Nyhedsmail til Grønne Klinikker
 Præsentation af klinikken på www.groensalon.dk
2. år:
3.000,- kr excl. moms. Prisen inkluderer:
 Kontrolbesøg i klinikken med kontrol af produktindhold
 Kontrol af at de obligatoriske krav og indsatsområder er opfyldt
 Rådgivning omkring arbejdsmiljø, energi og miljøbesparelser i klinikken.
 Rapport med anbefalinger til besparelser og indsatser for året
 Liste med produkter / behandlinger, som kan anvendes til gravide, børn samt allergikere
 Diplom i skifteramme, klistermærke, logo-filer til hjemmeside/annoncer osv.
 1000 kr rabat, hvis klinikken samtidig certificeret Grøn Salon
 Nyhedsmail til Grønne Klinikker
 Præsentation af klinikken på www.groensalon.dk
Udenfor Danmark gennemføres telecertificering, her er kontrolkravene lidt ændret og prisen
nedsat. Kontakt sekretariatet for detaljer.
Klinikker, som drifts- og lokalitetsmæssigt hænger sammen med en certificeret Grøn Salon, får
1000,- dkk nedslag i prisen for certificering og recertificering, såfremt recertificeringen findes
sted i umiddelbar forlængelse af certificeringen / recertificeringen af frisørsalonen.

Grøn Kliniks Teoretiske Diplomkursus
Ejeren og den daglige leder af klinikken skal have deltaget i kurset og bestået testen, før klinikken kan certificeres som Grøn Klinik.
På kurset får deltageren viden om sundhedsforhold, sundhedsbeskyttelse, lovgivning, kemiske
stoffer og miljømærkning med relation til kosmetik. Deltageren vil ud fra viden om fagets sundhedsrisici aktivt kunne deltage i at forbedre arbejdsmiljøet og udvælge produkter med mindre
sundheds- og miljøbelastning. Deltageren vil efter kurset kunne give relevant rådgivning til særlige kundegrupper som børn, gravide og allergikere. Alle deltagere får to hæfter omkring arbejdsmiljø og rådgivning af kundegrupper, som skal anvendes i klinikken.
Kurset omfatter også orientering om miljø og energiforbrug i klinikker og saloner.
Kurset kan afholdes sammen med Grøn Salons Teoretiske Diplomkursus.
www.groensalon.dk www.gronfrisor.se

www.bricksite.com/greensalon

November 2016

GRØN KLINIK
Grøn Klinik – Drift med miljøhensyn
Kriterier i Danmark, Norge og Sverige

Pris
Den vejledende kursuspris er 1.700 kr. ex moms/person. Kurset kan efter aftale arrangeres til
samme pris over hele landet, også i enkelte klinikker. Varighed: en dag (6 timer).
Kurserne arrangeres efter behov og annonceres på hjemmesiden www.groensalon.dk
Du kan blive skrevet op til næste kursus ved at kontakte sekretariatet.

Diplom og logo
Grøn Klinik Sekretariatets kontrollanter foretager årlige anmeldte og uanmeldte besøg i klinikkerne. Det er kundernes garanti for, at klinikkerne overholder kravene i ordningen.
Klinikken modtager diplom samt logo med årstal ved den årlige certificering.
Diplomet skal hænges op et sted i klinikken, så medarbejdere og kunder kan se, hvad der er
gældende for godkendelse af en Grøn Klinik.
Klinikken får hvert år nye klistermærker med årstal. Grøn Klinik logo skal opsættes på indgangsdøren eller forruden, så kunderne kan skelne en certificeret Grøn Klinik fra traditionelle
klinikker.
Klinikken kan bruge logo på brevpapir eller hjemmeside i det år som Klinikken er certificeret.
Ved flerfarvetryk skal logoet gengives med grøn farve eller med grøn baggrund.

Henvendelse
Grøn Salon og Grøn Klinik, sekretariat
Høje Taastrup Miljø- og Energicenter
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup
Pia Gade: 2120 0245 (pia@mec-htk.dk)
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Bilag A: Grøn Klinik Forbudtstofliste
Stoffer, der ikke må indgå i produkter i Grøn Klinik
Grøn Klinik-forbudtstof

Hvorfor

Omfatter også

Anvendelse

Alle stoffer med phthalate i navnet

Hormonforstyrrende (mistænkt)

Stabilisator

1-naphthol

Stærkt sensibiliserende

Farve

Stoffer med aminophenol i navnet

Stærkt sensibiliserende

m-aminophenol
p-aminophenol

o-aminoophenol

Farve

Stoffer med p-phenylenediamine i navnet

Stærkt til ekstremt sensibiliserende. Giftig. Lokalirriterende.

F.eks.
PPD og p-phenylenediamine sulfate,
N-phenyl-p-phenylenediamine sulfate,

Farve

Stoffer med resorcinol i navnet

Allergifremkaldende, evt. hormonforstyrrende.

Resorcinol
2-methylresorcinol

Farve

Stoffer med toluene-2,5-diamine i navnet

Stærkt/ekstremt sensibiliserende,
Giftig. Sundhedsskadelig.

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

Farve

Formaldehyde og formaldehydfraspaltere.

Kræftfremkaldende. Giftige.

DMDM Hydantoin
Quaternium-15
Diazolidinyl urea
Imidiazolidinyl urea
Benzylhemiformal

Konservering

Methylisothiazolinone og
methylchloroisothiazolinone

Allergent

MI og MCI

Konservering

Stoffer med paraben i navnet

Hormonforstyrrende (i lille grad).
Allergene effekter. Kan være
tungtnedbrydelige i vandmiljøet.

Methylparaben, Ethylparaben, butylparaben,
propylparaben, isobutylparaben, isopropylparaben

Konservering

Cyclopentasiloxane

Optages gennem huden, skader
indre organer

D4

Mikroplast

Skadelig i vandmiljøet, svært nedbrydeligt

Polyethylene (PE), Polyethylene Terephthalate (PET), Skrub mv.
Polymethyl Methacrylate (PMMA)

4-chlororesorcinol

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Methenamine
Paraformaldehyde
Sodium hydroxymethylglycinate

De nævnte stoffer er udvalgt på grundlag af deres særligt skadelige egenskaber og deres udbredte anvendelse i kosmetik. Flere 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 Klinik har valgt ind til videre at sætte
fokus på stofferne på ovennævnte stoffer.
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Grøn Kliniks Indsatskatalog - Vælg nye indsatsområder hvert år
Nedenstående liste med indsatsområder er til inspiration, og salonen kan efter aftale selv supplere med
individuelle indsatser
1. El
1.1

Der gennemføres energibesparelser som er anbefalet i Energirapporten

1.2

Elforbruget undersøges
El-måleren aflæses jævnligt for at følge forbruget.
Der kan lånes et ’Spar-O-meter’ til måling af apparaters el-forbrug. Det vurderes om apparatets el-forbrug er uhensigtsmæssigt stort i forhold til lignende nye apparater.

1.3

Standby strømforbrug minimeres
Apparater er kun tændt, når de er i brug.
IT-udstyr har sleep-mode.
Der anskaffes en PC-skinne eller El-skinne, hvor printer og andre apparater tilsluttes.

1.4

Optimeret brug af vaskemaskiner og tørretumbler
Vaskemaskinen fyldes inden vask,
Tøj tørres så vidt muligt på tørresnor

1.5

Hårde hvidevarer udskiftes med A-mærkede modeller

1.6

Vedvarende energi o.l.
Forretningen har opsat eller investeret i vedvarende energi-anlæg

2. Belysning – adfærd
2.1

Belysningens brugstid reduceres
Ikke nødvendig belysning slukkes når butikken er lukket. Der bruges f.eks. færre halogenspot eller lysstofrør til arbejdsbelysning udenfor åbningstiden.

2.2

Vinduesbelysningens brugstid tilpasses
Vinduesbelysningen nedsættes med f.eks. 1 time dagligt i alt 365 timer årligt.

3. Varme

- adfærd

3.1

Døre holdes lukket, når der er tændt for varmen

3.2

Termostaten indstilles til natsænkning

4. Vand
4.1

Der spares vand ved at montere en perlator på vandhaner og brusere
Med en perlator indblandes luft i vandstrålen hvorved vandforbruget nedsættes med
25 %.

4.2

Et ældre toilet udskiftes til nyt med stort og lille skyl
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5. Grønne Indkøb
5.1

Der bruges kun miljømærket papir
Toiletpapir, køkkenrulle, kontorpapir, servietter

5.2

Der bruges ikke engangsservice

5.3

Der bruges miljømærkede blækpatroner eller de returneres til genbrug

5.4

Ved indkøb af IT udstyr følge Elsparefondens anbefalinger

5,5

Der bruges håndklæder af økologisk dyrket bomuld

5.6

Andre forbrugsprodukter skal være af økologisk oprindelse

6. Varesortiment
6.1

Varerne skal overholde Grøn Kliniks Forbudtstofliste, se bilag A

7. Transport
7.1

Samle vareindkøb, så transport minimeres

7.2

Opfordre personale til miljøvenlig transport

8. Affald
8.1

Affaldssorteringen forbedres
Det kommunale affaldsregulativ tjekkes mht. sortering af papir, pap og lign
Batterier og lysstofrør mv. afleveres til genbrugsstationen.

8.2

Mængden af affald reduceres
Transportemballage returneres til leverandøren
Tomme emballage modtages fra kunderne

Andre miljømæssige forbedringer kan formuleres sammen med indehaveren. Se endvidere på
www.groensalon.dk
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