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GENERELL
INFORMASJON
Dette informasjonshefte fra Tendenz Hårpleie AS gir en generell beskrivelse av
hårpleieprodukters innhold og forsiktighetsregler for å unngå helserisiko for
arbeidsgivere og ansatte i frisørsalonger som fører våre produkter.
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LOVGIVNING
Hårpleieprodukter er regulert av Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter mv.
Gjeldende regelverk finnes på Mattilsynets internettsider: www.mattilsynet.no/kosmetikk
og på www.lovdata.no
Produkter som anvendes til hår og hodebunn inngår under beskrivelsen kosmetiske
produkter. Alle produkter har HMS-datablad.

VEILEDNING
•

Følg alltid bruksanvisningen nøye

•

Bruk fargeforkle og beskyttelseshansker når dette anbefales

•

Renhold og hygiene må være prioritert og god

•

Oppbevaring og lagring av produktene bør skje ved romtemperatur eller noe lavere

•

Produktene, spesielt aerosolprodukter skal holdes borte fra åpen ild og varmekilder

•

Emballasje skal kastes på forsvarlig måte

•

Produkter oppbevares utilgjengelig for barn

TENDENZ HÅRPLEIE AS
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HELSERISIKO VED FEIL
BRUK AV PRODUKTENE
Bruksfeil av frisørprodukter kan medføre helserisiko. Arbeid med
vannoppløselige produkter som for eksempel shampoo, kan skade huden.
En såkalt normal hud har en myk, glatt overflate uten for mye
talgsondering og uten at den kjennes for tørr. I utgangspunktet er dette den
perfekte, velbalanserte hudtypen. Det er viktig å forebygge skade ved å bruke
håndkrem og beskyttelseshansker for å bevare en frisk, myk og smidig hud.
Enkelte må slutte som frisør grunnet allergier eller overfølsomhet som gir
typiske tegn som rødhet, kløe og blemmer. Ofte kan disse
problemene unngås ved riktig beskyttelse. Undersøkelser viser at
spesielt utsatte risikogrupper som for eksempel personer som tidligere har
hatt barneeksem, eksem i familien, overømfintlighet e.l – fungerer fint i
frisøryrket, med riktig forebyggende tiltak.
Hårfarge kan fremkalle allergiske reaksjoner hos enkelte som er
disponible for det. Bruk av egnede hansker ved blanding, applisering og
skylling er et veldig viktig forebyggende tiltak for å motvirke allergi. Andre
faktorer som kan fremme risiko for allergi er for eksempel Henna tatovering.
Lufting og ventilasjon er viktig i arbeid med damp fra for eksempel
permanentvæske, støv fra blekepulver og hårspray som kan irritere
slimhinnene, luftveiene og øynene. Det er veldig viktig å følge
bruksanvisningen nøye ved alle kjemiske behandlinger.
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FARGETEST PÅ KUNDER
Hårfarge kan fremkalle allergiske reaksjoner hos enkelte som er disponible for dette.
Derfor skal det alltid utføres en fargetest.
HVORDAN UTFØRE FARGETEST
1. Rengjør et lite område (ca. 2,5 cm) på innside av albuen med vann og bomull.
2. Tørk området tørt med bomull etterpå.
3. Forbered en test ved å blande en så lik nyanse/ farge som mulig, som skal brukes på
kunden etterpå. Årsaken til dette er at enkelte kan reagere ulikt på ulike nyanser som for
eksempel rødfarger og lysfarger. Blandingen skal bestå av fargekrem og vannstoff.
4. Påfør testblandingen på testområdet med en ren q-tips.
5. La området tørke, unngå å røre testområdet på 48 timer.
6. Vurder testområdet etter 48 timer.
7. Om ingen reaksjon har oppstått, kan du gjennomføre fargebehandlingen.
Veiledning for fargetest finnes i bruksanvisningen i hver enkelt fargetube.
Følg alltid bruksanvisningen nøye.

FOREBYGGENDE TILTAK
Alt arbeid med frisørprodukter skal utføres slik at det
er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig.
Allergier og skader kan motvirkes eller reduseres
gjennom å følge bruksanvisning nøye og jobbe
forebyggende og riktig.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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SHAMPOO
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Hårshampoo rengjør og pleier hår og hodebunn. Ph-verdi mellom 4,5-7,5
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER:
• Vann
• Konsistensregulerende middel f.eks. propylene glycol, PEG
• Anioniske tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• Kationiske tensider f.eks. stearamidopropyl dimethylamin
• Amfotære tensider f.eks. betainderivat
• Ikke-joniske tensider f.eks. kokosfettsyre dietanolamid
• Pleiende ingredienser f.eks. silikonderivat, cellulosederivat, vegetabilske ekstrakter
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert blanding av tensider, pleiende stoffer og andre aktive stoffer.
Produktet skal ved normal bruk ikke medføre helsefare jfr. Kosmetikkforskriftens § 4.
Følg bruksanvisningen nøye.
FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og /eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert
og det er økt risiko for at kontakteksem kan forekomme.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes
for mye fuktighet og arbeid i vann.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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CONDITIONER, HÅRKUR
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Pleier og gjenoppbygger håret.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER:
• Vann
• Olje, voks (mineral eller vegetabilsk) f.eks. petrolatum
• Konsistensregulerende middel f.eks. Carbomer, hydroxyetylcellulose
• Silikon og fettalkohol f.eks cetearylalkohol
• Amfotære og/eller kationiske tensider f.eks. cetrimoniumklorid
• Pleiende ingredienser f.eks. protein
• Løsningsmiddel f.eks. etanol
• Mykgjørende og fuktighetsgivende stoffer f.eks. glycerine, propylenglycol
• Parfyme og konserveringsmiddel
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert blanding av tensider, pleiende stoffer og andre aktive stoffer.
Produktet skal ved normal bruk ikke medføre helsefare jfr. Kosmetikkforskriftens § 4.
Følg bruksanvisningen nøye.
NB:
For produkter på trykkbeholder (skumprodukter), se også generell informasjon
om aerosolprodukter.
FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og /eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert
og det er økt risiko for at kontakteksem kan forekomme.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes
for mye fuktighet og arbeid i vann.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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SKUM, MOUSSE (AEROSOL)
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Hårstyling som benyttes for å tilføre håret form, volum og tekstur. Brukes vanligvis i tørt hår.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER:
• Løsningsmiddel f.eks. etanol 0 - 25 %
• Drivmiddel f.eks. butan, dimetylether 0 - 30 %
• Fikserende stoffer f.eks. polymerer av PVA, PVP, polyquaternium
• Pleiestoffer f.eks. silikon, vitaminer, lanolin
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, carbomer
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert blanding av tensider, pleiende stoffer og andre aktive stoffer.
Produktet skal ved normal bruk ikke medføre helsefare jfr. Kosmetikkforskriftens § 4.
Følg bruksanvisningen nøye.
FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og /eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert.
Unngå kontakt med øynene, da det kan gi irritasjon. Henviser til datablad for
forsiktighetsregler ved aerosolprodukter.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Følg bruksanvisning og angitt veiledning på produktet.
Unngå kontakt med øynene og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
FØRSTEHJELPSTILTAK
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Trykkbeholdere skal leveres til den lokale avfallsstasjon som farlig avfall.
Aerosolbeholdere skal ikke stikkes hull på, ei heller brennes, heller ikke når de er tømt.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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HÅRSPRAY (IKKE AEROSOL),
GELÈ, LEGGEVANN E.L
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Hårstyling som skal fiksere, forme og låse frisyre og form.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER:
• Løsningsmiddel f.eks. etanol 0 - 95 %
• Andre typiske innholdsstoffer:
• Fikserende stoffer f.eks. polymerer av PVA, PVP, polyquaternium
• Pleiestoffer f.eks. silikon, vitaminer, lanolin
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, carbomer
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert blanding av tensider, pleiende stoffer og andre aktive stoffer.
Produktet skal ved normal bruk ikke medføre helsefare jfr. Kosmetikkforskriftens § 4.
Følg bruksanvisningen nøye.
FAREMOMENTER
Unngå kontakt med øynene, da det kan gi irritasjon. Langvarig og/eller høy forurensing av
arbeidsatmosfæren kan gi plager som hodepine.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Følg bruksanvisning og angitt veiledning på produktet.
Unngå kontakt med øynene og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
INNÅNDING
Sørg for rikelig med frisk luft.
HUDKONTAKT
Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
SVELGING
Lite sannsynlig grunnet produktets form (aerosol). Skyll munnen godt. Drikk mye vann.
Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Trykkbeholdere skal leveres til den lokale avfallsstasjon som farlig avfall.
Aerosolbeholdere skal ikke stikkes hull på, ei heller brennes, heller ikke når de er tømt.
FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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HÅRSPRAY (AEROSOL)
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Hårstyling som skal fiksere, forme og låse frisyre og form.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER:
• Løsningsmiddel f.eks. etanol 0 - 95 %
• Drivmiddel f.eks. butan, dimetylether 0 - 90 %
• Andre typiske innholdsstoffer:
• Fikserende stoffer f.eks. polymerer av PVA, PVP, polyquaternium
• Pleiestoffer f.eks. silikon, vitaminer, lanolin
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, carbomer
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert blanding av tensider, pleiende stoffer og andre aktive stoffer.
Produktet skal ved normal bruk ikke medføre helsefare jfr. Kosmetikkforskriftens § 4.
Følg bruksanvisningen nøye.
FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk - og eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert.
Unngå kontakt med øynene, da det kan gi irritasjon. Henviser til datablad for
forsiktighetsregler ved aerosolprodukter.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Følg bruksanvisning og angitt veiledning på produktet.
Unngå kontakt med øynene og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
INNÅNDING
Sørg for rikelig med frisk luft.
HUDKONTAKT
Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.
ØYEKONTAKT
Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å
skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.
SVELGING
Lite sannsynlig grunnet produktets form (aerosol). Skyll munnen godt.
Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Trykkbeholdere skal leveres til den lokale avfallsstasjon som farlig avfall.
Aerosolbeholdere skal ikke stikkes hull på, ei heller brennes, heller ikke når de er tømt.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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TRYKKBEHOLDERE
–AEROSOLPRODUKTER
GENERELL INFORMASJON
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
Løsningsmiddel f.eks. etanol 0 - 95 %
Drivmiddel f.eks. butan, dimetylether 0 - 90 %
SPESIELLE FORSIKTIGHETSREGLER
Aerosolprodukter er under trykk og det foreligger stor eksplosjonsfare. Ved brann, forlat
lokalet umiddelbart der aerosolbeholdere finnes og tilkall brannvesenet.
FORSIKTIGHETSREGLER
Sprayes aldri mot åpen flamme eller hete flater. Vær forsiktig nær hårtørrere og infrarøde
lamper. Sprayes aldri mot øynene. Bruk produktet i tilpassede og ventilerte lokaler. Unngå
innånding av produktet. Røyking skal ikke forekomme i nærheten av aerosolspray.
LAGRING
Beskytt produktene mot sollys. Utsett ikke produktene for temperatur over 50°C. Oppbevar
produktene på et kjølig og tørt sted.
AVFALLSHÅNDTERING
Trykkbeholdere skal leveres til den lokale avfallsstasjon som farlig avfall.
Aerosolbeholdere skal ikke stikkes hull på, ei heller brennes, heller ikke når de er tømt.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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PERMANENT/
STRUKTURBEHANDLING
STRUKTUROMFORMINGSVÆSKE - ALKALISK
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Permanentvæske gjør at håret endrer struktur og form. Produktet er normalt alkalisk og
permanentvæsken har vanligvis sur pH-verdi på opp til 9,5. “Sur”-permanenter er vanligvis
pH-nøytrale altså vil da pH verdien ligge på mellom 6-7.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Alkaliske middel f.eks. ammoniakk 							
0-5%
• Reduksjonsmiddel f.eks. ammonium thioglycolat 1 eller ammonium thiolactate 2
0 - 11% 2
													0 - 12 %
• Ammonium salter f.eks. ammonium bicarbonate 					
0-7%
1 Innholdsstoffer underlagt spesielle krav og begrensninger Opplysninger om evt.
innhold av slike stoffer, samt obligatorisk advarselsmerking skal finnes på produktet.
2 beregnet som thioglycolsyre

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Vann
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Pleiende ingredienser f.eks. silikon, kationiske polymere
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Parfyme, farge og kompleksdanner
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, cellulosederivat (carbomer)
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert nøytral eller alkalisk løsning av reduksjonsmiddel, som regel thioglycolat
(salt av thioglycolsyre) og pH-regulerende midler. pH normalt 6 -9,5.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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PERMANENT/
TEKSTURBEHANDLING
STRUKTUROMFORMINGSVÆSKE- SUR/NØYTRAL
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Permanentvæske gjør at håret endrer struktur og form. Produktet er normalt alkalisk og
permanentvæsken har vanligvis sur pH-verdi på opp til 9,5. “Sur”-permanenter er vanligvis
pH-nøytrale altså vil da pH verdien ligge på mellom 6-7.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Reduksjonsmiddel f.eks. ammoniumthioglycolat 1 			
• Aktivator: Reduksjonsmiddel f.eks. mono glycerylthioglycolat 1 		
• Basis: Alkaliske middel f.eks. ammoniakk eller natrium hydroksid
1 Innholdsstoffer underlagt spesielle krav og begrensninger Opplysninger om evt.

0-5%
0 - 100 % 2
0-5%2

innhold av slike stoffer, samt obligatorisk advarselsmerking skal finnes på produktet.

2 Ublandet komponent. Skal blandes før bruk.
GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Pleiende ingredienser f.eks. silikon, kationiske polymere
• Parfyme, farge og kompleksdanner
• Vann
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, cellulosederivat (carbomer)
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert nøytral eller sur løsning av ester av thioglycolsyre og pH-regulerende midler.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET

TENDENZ HÅRPLEIE AS

FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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PERMANENT/
TEKSTURBEHANDLING
FIKSERINGSVÆSKE
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Fikseringsvæske avbryter permanentvæskens virkning og nøytraliserer og stabiliserer
hårets kjemiske struktur.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Oksidasjonsmiddel f.eks. hydrogenperoksid *			

0-6%

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• pH-regulerende middel f.eks. citric acid
• Stabilisator f.eks. sodium stannate
• Emulgeringsmiddel f.eks. fettalkohol
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Konsistensregulerende middel f.eks. carbomer (cellulosederivat)
• Vann
• Pleiende ingredienser f.eks. silikon, kationiske polymere
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• pH-regulerende middel f.eks. citric acid
• Stabilisator f.eks. sodium stannate
* Innholdsstoffer underlagt spesielle krav og begrensninger Kan inneholde bl.a. hydrogenperoksid. Opplysninger om evt. innhold
av slike stoffer, samt obligatorisk advarselsmerking skal finnes på produktet.

PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert sur løsning av oksidasjonsmiddel, som regel hydrogenperoksid. pH normalt 2 -2,5.

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET

TENDENZ HÅRPLEIE AS

FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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TENDENZ HÅRPLEIE AS

FARGE TIL HÅR,
VIPPER OG BRYN
DIREKTEVIRKENDE
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Produktet inneholder lavmolekylære fargestoffer som festes til hårets skjellag og vil gi hårstrået
en endret farge.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Løsningsmiddel f.eks. etanol, isopropanol, propylenglycol 		
• Fargestoffer f.eks. dispers blue 1, HC violet 1 				
• Drivmiddel (i trykkbeholdere) f.eks. butan 				

0 - 50 %
0 - 10 %
0 - 10 %

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, cellulosederivat (carbomer)
• Pleiestoffer f.eks. protein, silikon
• Parfyme, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• Vann
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Blanding - nøytral eller alkalisk - av fargestoffer i væske, gele eller skumform.
Ferdig til bruk. pH: 6-10.
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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TENDENZ HÅRPLEIE AS

FARGE TIL HÅR,
VIPPER OG BRYN
OKSIDASJONSHÅRFARGE
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Produktet inneholder lavmolekylære fargestoffer som festes til hårets skjellag og vil gi hårstrået
en endret farge.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Oksidasjonsfargestoffer f.eks. fenylendiamin*, diaminotoluene*
• Alkaliske middel f.eks. ammoniakk, monoetanolamine			
• Løsningsmiddel f.eks. etanol, isopropanol, propylenglycol 		

0 - 10 %
0 - 10 %
0 - 20 %

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Emulgeringsmiddel f.eks. etoksylert fettalkohol
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Konsistensregulerende middel f.eks. fettalkohol, cellulosederivat (carbomer)
• Pleiestoffer f.eks. protein, silikon
• Parfyme, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• Vann
* Innholdsstoffer underlagt spesielle krav og begrensninger Kan inneholde bl.a. hydrogenperoksid. Opplysninger om evt. innhold
av slike stoffer, samt obligatorisk advarselsmerking skal finnes på produktet.

PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vanligvis alkalisk blanding av fargekomponenter i væske, gele eller kremform. Blandes vanligvis
med oksidasjonsmiddel før bruk. Hårfargestoffer kan fremkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Husk alltid og gjennomfør en allergitest før en fargebehandling. Produktet er ikke beregnet til
bruk på personer under 16 år.
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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OKSIDASJONSMIDDEL
TIL HÅRFARGE OG BLEKING
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Produktet er det som aktiverer hårfargen eller blekepulveret.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Oksidasjonsmiddel f.eks. hydrogenperoxide * 		

0 - 12 %

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Stabilisator f.eks. sodium stannate
• Vann
• Tensider f.eks. etoksilert fettalkohol
• Emulgeringsmiddel f.eks. fettalkohol
• Konsistensregulerende middel f.eks. carbomer (cellulosederivat)
• Parfyme, farge, kompleksdanner og konserveringsmiddel
• pH-regulerende middel f.eks. citric acid
* Innholdsstoffer underlagt spesielle krav og begrensninger Kan inneholde bl.a. hydrogenperoksid. Opplysninger om evt. innhold
av slike stoffer, samt obligatorisk advarselsmerking skal finnes på produktet.

PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Vannbasert sur løsning eller emulsjon av oksidasjonsmiddel, som regel hydrogenperoksid. pH
normalt 2-3.
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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BLEKING/LYSNING
PULVER
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Bleking utføres ved alkaliske salter, f.eks. alkaliske persultater, blandet med oksidasjonsmiddel
(6 %, 9 % eller 12 % hydrogenperoksid). Anvendes til lysning av hår og til lyse striper, skimring,
blondering og lignende.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Persulfat f.eks. natriumpersulfat, kaliumpersulfat, ammoniumpersulfat 		
• Alkaliske middel f.eks. natrium meta silikat					

0 - 70 %
0 - 15 %

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Konsistensregulerende middel f.eks. guar
• Parfyme, farge og kompleksdanner
• Fyllmiddel f.eks. natrium karbonat, natrium/magnesiumsilikat
• Ammonium-salter f.eks. ammoniumklorid, ammoniumfosfat
• Pleiende ingredienser f.eks. silikon, kationiske polymere
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Blanding av oksidasjonsmiddel og basiske salter i pulver form, skal normalt blandes med
flytende oksidasjonsmiddel før bruk.
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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BLEKING/LYSNING
KREM
PRODUKTNAVN
Fremgår av produktet.
FUNKSJON
Bleking utføres ved alkaliske salter, f.eks. alkaliske persultater, blandet med oksidasjonsmiddel
(6 %, 9 % eller 12 % hydrogenperoksid). Anvendes til lysning av hår og til lyse striper, skimring,
blondering og lignende.
INNHOLD
Produktet er merket i henhold til INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Produktet inneholder to deler som må blandes sammen før det tas i bruk,
en aktivator og en basis.
SENTRALE INNHOLDSSTOFFER
• Persulfat f.eks. natriumpersulfat, kaliumpersulfat, ammoniumpersulfat 		
• Alkaliske middel f.eks. natrium meta silikat		
			

0 - 70 %
0 - 15 %

GENERELLE INNHOLDSSTOFFER
• Pleiende ingredienser f.eks. silikon, kationiske polymere
• Parfyme, farge og kompleksdanner
• Tensider f.eks. ammoniumlaurylsulfat
• Ammonium-salter f.eks. ammoniumklorid, ammoniumfosfat
• Konsistensregulerende middel f.eks. guar
• Fyllmiddel f.eks. natrium/magnesiumsilikat
PRODUSENT
Fremgår av produktet.
HELSESKADELIGE EGENSKAPER (FYSIKALSKE, KJEMISKE)
Blanding av oksidasjonsmiddel og basiske salter i pulver form, skal normalt blandes med
flytende oksidasjonsmiddel før bruk.
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FAREMOMENTER
Ved overdreven bruk, og/ eller hudkontakt kan huden bli tørr og irritert og
økt risiko for kontakteksem kan forekomme.
OBS gjennomfør alltid allergitest før en kjemisk behandling.
BESKYTTELSE/VERNETILTAK
Påse at egnede hansker blir benyttet etter behov når huden utsettes for kjemikalier,
fuktighet og arbeid i vann. Unngå kontakte med øynene og mulighet for øyeskylling
bør finnes på arbeidsplassen.
Følg bruksanvisning og angitt veiledning nøye.
Bruk regelmessig beskyttende og pleiende håndkrem.
FØRSTEHJELPSTILTAK
GENERELT
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
INNÅNDING
Ved pustevansker: flytt til frisk luft. Hold deg i ro. Kontakt lege øyeblikkelig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, unngå opphopning av damp.
HUDKONTAKT
Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask med vann
og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
ØYEKONTAKT
Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og
nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre.
Kontakt lege øyeblikkelig.
GENERELL REGEL
Tilkall lege hvis man er i tvil om symptomene.
NØDTELEFON
Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00
AVFALLSHÅNDTERING
Emballasje leveres til resirkulering i henhold til lokale anvisninger.
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Tendenz Hårpleie AS er den eneste sertifiserte importør
og leverandør av de eksklusive merkevarene
KMS og JOICO i Norge
Vi har ingen kontroll over nettbutikker og andre uautoriserte
forhandlere, og gir dermed ingen garanti for produktkvalitet,
eller mot piratkopier og ulovlige ingredienser.

TENDENZ HÅRPLEIE AS

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått innholdet i dette informasjonsheftet. Jeg vet hvor jeg finner HMS
Datablad for mer inngående informasjon om produktene på www.tendenz.net. Jeg er selv ansvalig for at jeg
til enhver tid innehar den nødvendige informasjonen og vet hvor jeg finner mer inngående informasjon om
produktene.
DATO / ÅR

NAVN

SALONG / AVDELING

FOR INNGÅENDE INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER SE HMS-DATABLAD WWW.TENDENZ.NET
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For spørsmål ta kontakt med Tendenz Hårpleie AS:
TENDENZ HÅRPLEIE AS | HOLTEGATA 26, 0355 OSLO | TLF. 22925000 | KUNDESERVICE@TENDENZ.NET | WWW.TENDENZ.NET

