
Håll koll på färgen
Så här kan du minska allergirisken vid hårfärgning

Rött. Svart. Brunt. Blont. Grönt. 
Nu fortsätter det europeiska samarbetet för att också 
försöka begränsa och minska riskerna att utveckla 
allergier vid hårfärgning. 

Följ vårt arbete och läs mer på: 
www.lakemedelsverket.se/harfarg
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Att det finns ämnen i hårfärgningsmedel som 
kan orsaka allergier är ingen nyhet. Men nytt 
är att det pågår ett stort europeiskt samarbete 
för att försöka begränsa och minska riskerna. 
Det kommer att ta tid och mycket arbete återstår. 
Men redan idag finns en del som du kan göra 
för att minska allergirisken. Både för dig själv 
och dina kunder.

Tydligare varning 
Från den 1 november 2012 har branschen i samarbete med 
myndigheten enats om en tydligare varningstext på alla hår-
färgningsprodukter. Så här ser symbolen ut som nu finns på 
produkter i butikshyllorna och på de produkter som du köper in.
 

Informationen på paketet handlar bland annat om att hårfärg-
ningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner och hur 
viktigt det är att verkligen läsa och följa bruksanvisningen. Här 
finns också information om att produkten inte är avsedd för 
barn under 16 år och att tillfälliga tatueringar med svart henna 
kan öka risken för allergier.

Varningstexten innehåller också tre checkfrågor. 
Uppmaningen är att inte färga håret om din kund har:

• Utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten.
• Reagerat på hårfärgningsmedel tidigare.
• Reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Åldersgräns 16 år
För första gången finns nu en åldersgräns för hårfärgnings-
produkter som branschen och myndigheterna i de europeiska 
länderna som ingått i arbetet enats kring. I varningstexten står 
att produkten inte är avsedd för personer under 16 år. Tipsa 
gärna dina kunder med tonårsbarn om de frågar dig till råds.

Lita inte på ett hudtest
Läkemedelsverket avråder från att testa färgen på huden som 
en del tillverkare föreslår. Anledningen är att hudläkare anser 
att testet inte är tillförlitligt. Dessutom finns en risk att huden 
reagerar med att utveckla en allergi.

Handskar på. Alltid.
Du har hört det förut - använd handskar när du arbetar med
hårfärgningsprodukter. Det är hudkontakten som utlöser allergin.
Handskar på. Alltid. Det är ett enkelt och effektivt sätt att 
skydda dina händer, ditt viktigaste arbetsredskap. Ha alltid 
handskar på och påminn gärna dina kollegor.


