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1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

Trade name: 
PureTherapy shampoo consentrate 150ML

Usage:
– Som vanlig hårsjampo, men siden dette er et konsentrat, skal du bruke halve mengden (maks) av det du 

vanligvis bruker. 

Skyll håret godt og la det være dryppende vått. Bruk halv mengde av det du vanligvis bruker. Fordel det i 
håndflatene og deretter massere det godt inn i håret. Skyll godt. 

Dersom du har mye styling eller fett hår: Vask håret 2 ganger, men ikke bruk mer sjampomengde. Dette gjør 
at fett og styling blir fjernet ved første sjamponering, og ved andre sjamponering kan de gunstige 
virkestoffene trekke godt inn i hårrøtter og hodebunn.

Company name: 
Urte-haven AS          www.urte-haven.com                                                                      Org. Nr: 891 246 242
Longamyrveien 7
5415 Stord
Phone: +47 98 62 96 12  
Epost post@urte-haven.com

2. Composition / information on ingredients 

Dette er et sjampokonsentrat som inneholder naturlige saponiner fra såpeurt, og vasker dermed håret ditt godt og rent uten å 
strippe det for fett slik at hodebunnen reagerer med å produsere ekstra mye fett. Konsentratet kan brukes av barn og voksne, 
og finnes i helt duftfri utgave. Lecithinet styrker hårrøttene og er bra for hodebunnen.

– Fermented Saponaria officinalis (fermentert såpeurt) gir hud og hår en naturlig rens uten å være sterk eller strippe håret 
og hodebunnen for eget fett. Såpeurt inneholder naturlige saponiner, og i tillegg andre gode virkestoffene for håret og 
hodebunnen. Såpeurt kan lindre kløe og virker soppdrepende.

–  Ammonium lauryl sulphat, Cocamidopropyl betaine er milde såpestoffer som både gir godt skum (det gjør ikke 
såpeurt) og emulgerer med fett og smuss i håret slik at det løser seg i såpen og forsvinner ut sammen med vannet når 
håret skylles etter sjamponering.

– NF wax er et naturlig plantevoks som legger en tynn og beskyttende hinne over hårstråene slik at håret får glans og 
hårskjellene ligger og ikke « spriker ».
 

– Lecithin er en viktig bestanddel for huden da 10% av overhuden består av lecithin. Den har evne til å gi næring til 
hodebunnen og gjeninnføre balanse. I tillegg er lecithin godt for hårrøttene og selve håret.

–  Vegetable glycerin hentes fra planteoljer og har evne til å tilføre fuktighet til hud og hår. Vegetabilsk glyserin holder 
på fuktigheten, noe som er viktig for et glansfullt og sunt hår. 

http://www.urte-haven.com/
mailto:post@urte-haven.com


– Sodium benzoate og Potassium sorbate er to milde konserveringsmidler som brukes i mat – f.eks. syltetøy.

– Cyamopsis tetragonoloba gum er laget av guarbønner og gir mykt og glansfullt hår i tillegg til at det demper statisk 
elektrisitet i håret.

– essential oils under 0,01% (rinse-off) for den utgaven som har svak duft: blanding av essenser og eteriske oljer. En så 
liten mengde er regnet som umulig å reagere allergisk på for en som normalt ikke tåler allergener. 

General chemical description: 
Inneholder KUN giftfrie og trygge ingredienser. 

- ingen mineraloljer eller stoffer som ikke så lett brytes ned i naturen 
- ingen parabener, MCI eller MI (metylisothiazolinon )
- ingen EDTA, hormonhermere, parafinstoffer eller silikoner
- hovedvekt på ferske, økologiske ingredienser

Godt å vite siden noe av det vi smører oss med går inn i huden og videre til blodbaner og 
indre organer. (derfor virker medisin selv om den blir gitt via et plaster på huden!)

3. Hazards identification 

Special hazards for man and environment: 
ingen 

4. First aid measures 

After skin contact: 
ingen 

After eye contact: 
Sjampokonsentratet er helt ufarlig å få i øynene. Skyll i såfall rikelig med lunket vann.

After ingestion: 
Produktet kan gi ubehag i mage og tarm i store mengder.

5. Fire-fighting measures

Suitable extinguishing media:
-

Special protection equipment for fire-fighters:
-

Special hazards by the product itself:
Ingen helsefarlige ingredienser

6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Ikke nødvendig 

Environmental precautions: 

Process for cleaning and take-up: 
Vaskes lett av med vann
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7. Handling and storage 

Handling: 
Flasken kan oppbevares i romtemperatur/baderomstemperatur. For lengre lagring er lett kjølig gunstig. Når den 
først er åpnet/tatt i bruk, er holdbarheten 5 mnd. Uåpnet 9 mnd. 

Storage: 
Ved lengre lagring (f.eks. i butikk/hyller/lager): lett kjølig
Ved lengre lagring: helst mørkt, ikke i direkte sol/sollys og sterk varme

8. Exposure controls / personal protection 

Hand protection: 
ingen 

Eye protection: 
ingen

9. Physical and chemical properties 

Designation Value 
Delivery state: Duftfri utgave eller 

mild duft fra essenser 
og eteriske oljer

Odor: Mild duft av grønne 
epler

Color(s): Lys vanilje
 pH-value 5,2-5,5

10. Stability and reactivity 

Conditions to avoid:
-

Materials to avoid: 
-

Dangerous decomposition products: 
ingen

11. Toxicological information 

General toxicological information: 
 Ingen giftige eller ugunstige ingredienser



Acute oral toxicity: 
- 

Skin irritation: 
Sjampokonsentratet er testet på sensitiv og allergisk hud, samt på voksen hud over 70 år og på atopisk hudtype. 
Den (med duft) inneholder under 0,01% mulige allergener. Sjampoen eller ingrediensene er ikke testet på dyr – 
vi samarbeider med Dyrevernalliansen.
 

Eye irritation: 
Konsentratet er ikke irriterende for øyet og svir ikke.

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 65% 

13. Disposal considerations 

Product disposal:
-

14. Transport information 

General information: 
Ved transport bør ikke produktet stå over lengre tid i stekende sol. Må ikke fryses.

15. Regulatory information 

Symbols of danger:
ingen 

R-phrases:
ingen

S-phrases:
ingen 

Further information: 

Under dette punktet kommer INCI-listen 

–  INCI-LISTE: Fermented Saponaria officinalis, Ammonium lauryl sulphat, Cocamidopropyl betaine, NF 
wax, Lecithin, Vegetable glycerin, Sodium benzoate, Cyamopsis tetragonoloba gum, potassium sorbate 

– NORSKE NAVN: Fermentert såpeurt, milde vaskeaktive stoffer, plantevoks, lecithin, vegetabilsk glyserin, 
matkonservering, guar gum og under 0,01% essenser/eteriske oljer i utgaven med mild duft.
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