Ny grøn generation
Der er i dag et øget fokus på skadelige kemiske stoffer i frisørsaloner, både når det
gælder kunder, men også personalet, som hele dagen er i berøring med forskellige
produkter og dampe. Mange tænker på sit eget og på sine børns helbred, når de
vælger grønne saloner, hvor der er strenge krav til, hvilke produkter og stoffer, der
må findes i salonen. Det er nødvendigt, at næste generation også tænker grønt...
Zenz Organic Hairdressing er Danmarks største grønne frisørkæde med 6 saloner i
Københavnsområdet. Kvinden bag er Anne-Sophie Villumsen, som startede egen
salon tilbage i 1999. Hun udviklede tidligt allergi mod traditionelle hårprodukter og for
at kunne blive i frisørfaget, besluttede hun at ville forbedre arbejdsmiljøet for frisører
og udvikle sundere og miljøvenlige hårprodukter. Hun var med til at starte konceptet
Grøn Salon, og i 2010 lancerede hun Zenz Organic Hair, en serie svanemærkede
hår- og stylingprodukter, hvor der senere hen er kommet behandlingsolier, botaniske
hennahårfarver og mineralmakeup til.
Hos Zenz-kæden uddannes hvert år mange grønne frisører. Ny frisør i Zenz-kæden er
den 23-årige Simone Villumsen, som har valgt at gå i sin mors fodspor. Som datter af
Anne-Sophie er Simone vokset op med frisørfaget, men i stedet for at komme i lære
hos sin mor, valgte Simone at tage sin frisøruddannelse hos en traditionel salon. Men
Simone blev også allergisk over for hårfarver under sin læretid, og derfor har hun
måttet lære en masse om allergi, kemiske stoffer og reaktioner og ser nu kun fordele
ved at arbejde hos en grøn og bæredygtig salon. Hvilken frisør vælger du?
Den bæredygtige frisørkæde Zenz tænker på sundhed, miljø og mennesker.
• Grønnegade, City
• Rosenborggade, City
www.zenz.dk
www.zenzorganic.com

• Godthåbsvej, Frederiksberg
• Ndr. Frihavnsgade, Østerbro

• Sortedam, Østerbro
• Ordrupvej, Charlottenlund

Ønsker du mere information, kontakt info@zenz.dk, telefon 5353 8405
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