Zenz reagerer hurtigt på ny viden om et af vores farveprodukter
Forsøg har vist, at indtagelse af stoffet Acid Orange 7 og Acid Black 1 gennem
munden på dyr giver skadelige virkninger. Da det kom frem sidste år, at der
kunne være problemer med Acid Black 1, stoppede Zenz med at bruge produkter med dette indhold. Vi er nu, baseret på den nye viden om Acid Orange 7
sammen med hårfarveforsker Heidi Søsted fra Videncenter for Frisører og Kosmetikere og leverandøren af det pågældende produkt, i gang med at afdække
risikoen ved at benytte farverne på den måde, som de benyttes af Zenz.
Hårfarverne der indeholder Acid Orange 7 indgår ikke i alle farvebehandlinger i
Zenz, de benyttes i kombinationer med andre produkter og lægges ofte i håret
med kam, så farven ikke kommer i forbindelse med huden.

Informationsmøde
om hårfarver og
risiko
I løbet af den kommende uge, vil vi invitere til informationsmøde for kunder, hvor
de kan få lejlighed til at
stille spørgsmål om hårfarvning til Heidi Søsted
og Anne-Sophie Villumsen.

Zenz vil, indtil vi har fået undersøgt omfang og alternativer sammen med den enkelte kunde, finde den
behandling, der passer bedst til kunden. Vores kunder kan derfor fortsat have tillid til, at de får den bedste
rådgivning og behandling.
På www.taenk.dk kan du læse Tænk og Test’s undersøgelse om hårfarver, der viser, at netop, de farver der
benyttes i Zenz er de sikreste med den viden, vi har i dag. I Zenz er vi hele tiden på udkig efter sundere og
bedre produkter og vi reagerer, når ny forskning giver anledning til at revurdere de produkter, der benyttes.
Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og Facebook med nyt om
sagen. Hvis du er i tvivl, så skriv til os på info@zenz.dk eller ring til din
salon, så lover vi, at du får svar på dine spørgsmål.

Langt større problemer hos traditionelle frisører
Acid Orange 7 findes i en række farveprodukter, som benyttes af både traditionelle frisører og frisører, som er
med i Grøn Salon ordningen.
Desværre har den aktuelle presseomtale alene været fokuseret på Grøn Salon, selvom problemet er langt større i
de traditionelle saloner, der bruger en række farveprodukter, der udover Acid Orange 7 indeholder kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer. Disse farver findes i stort alle traditionelle hårfarver
og bruges dermed af stort set alle de forbrugere, der får farvet hår hos traditionelle frisører eller selv gør det.
En række af disse produkter skal fremover mærkes sundhedsskadelige, og at de ikke bør bruges på børn under
16 år, hvilket også fremgår af Tænk og Test’s analyse.
Det er uvist, hvorfor mediedækningen og de udtalelser der har været, ensidigt har fokuseret på Grøn Salon og
dermed også Zenz.
I Zenz har vi modtaget både Købehavns Kommunes Miljøpris og LO’s arbejdsmiljøpris, og vi arbejder målrettet
med at forbedre frisørernes arbejdsmiljø og minimere skadelige virkninger for forbrugerne.
Det gør vi ved at udvælge produkter og udvikle behandlingsmetoder, der reducerer risikoen for vores kunder i
modsætning til de traditionelle frisører, der benytter produkter, der indeholder stoffer, der efter EU’s Videnskabelige Komité og Videncenter for Frisører og Kosmetikere giver langt flere skadelige virkninger.
Et af de meget synlige eksempler er, at vi i Zenz efter arbejdsmiljøtilsynets målinger og analyser ikke skal benytte
udsugning, idet der ikke findes koncentrationer i luften i en Zenz butik, der vurderes sundhedsskadelige for personale og kunder efter de gældende regler.
I en traditionel frisørforretning er udluftning et krav fra arbejdstilsynet på samme måde som på et værksted,
hvor der benyttes eller udvikles sundhedsskadelige stoffer og luftarter.

