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Duurzaamheid in de Kappersbranche

De transitie naar duurzaamheid,
een handleiding voor de Kappersbranche.

Duurzame Haarverzorgingsproducten.
Soorten producten:
Shampoos
Conditioner, s, kuren, crèmespoeling, masker.
Haarglans
Haarspray/lak.
Verstevigers.
Gel, wax etc.

Synthetische haarverzorging producten:
Zitten vol met chemische stoffen en bewerkt door middel van chemische processen, gepaard gaande met veel
energiegebruik, waterverbruik en hoge uitstoot co2 en kunnen allerlei nare gezondheid gevolgen met zich mee
brengen!!
Haarverzorgingsproducten met SLS, Siliconen en Parabenen kunnen beter vermeden worden omdat:
SLS, ook wel Sodium lauryl sulfate genoemd, is een erg agressieve reiniger die weliswaar je haar ontvet, maar
het tegelijk ook je haar van vocht ontdoet en het dus droog en beschadigt kan maken. Verder heeft het niet
alleen dit effect op je haar, maar ook op je hoofdhuid. Het kan als het ware de natuurlijke beschermlaag van
huid beschadigen. Op deze manier kan de hoofdhuid irriteren en ontsteken, wat kan leiden tot haaruitval. SLS
kan ook doordingen in de ogen en het lichaamsweefsel waarbij het de aanmaak van eiwitten kan verstoren. Dit
is voornamelijk een risico bij kinderen, die nog in de groei zijn. Ook zou SLS nitrosaminen produceren, deze zijn
een ernstige kankerverwekker.
Siliconen, vormen een laagje dat over je haar ligt, waardoor het er glanzend, gezond en gehydrateerd uitziet,
dit is echter maar schijn, want door dit laagje krijgt je haar niet de zuurstof die het nodig heeft met als gevolg
dat het sneller broos, breekbaar en gevoelig wordt. Als je haar hier langdurig mee worstelt, kan het leiden tot
haaruitval.
Parabenen, zijn een groep stoffen die verwant is met benzoëzuur. Ze worden meestal in cosmeticaproducten
gebruikt als conserveermiddel en verlengen de houdbaarheid aanzienlijk. Ze zitten in shampoo, conditioner,
zelf bruiner, tandpasta en deodorant en voorkomen de aanmaak van bacteriën. Parabenen heeft te maken met
een mogelijk link naar borstkanker het kan in de bloedbaan hun weg vinden naar het borstweefsel en zo een
mogelijke oorzaak vormen van het ontstaan van een kankergezwel. Bij borstkankerpatiënten werden namelijk
sporen van parabenen in tumoren teruggevonden. Parabenen imiteren de werking van oestrogeen. Een teveel
aan oestrogeen veroorzaakt kankergezwellen of toename van de omvang van bestaande gezwellen.
Veel standaard cosmeticamerken stoppen chemicaliën in hun producten die helaas heel schadelijk kunnen zijn
voor jouw eigen gezondheid, maar ook voor het milieu.
Daarnaast worden veel cosmeticaproducten op dieren getest. Deze beestjes hebben een vreselijk leven, terwijl
het totaal onnodig is.
Massaproducten maskers, conditioner en shampoos zijn bijna allemaal vol met siliconen. Ze laten je haar er
zacht, zijdeachtig en stralend uitzien, maar het is gewoon een illusie.

4.1.2.10. Haarverzorging (Artikel 2 van de Cosmeticaverordening, Richtlijn 2006/114/EG).Synthetische
haarverzorgingsproducten.

Gevolgen van productie synthetische haarverzorgingsproducten.
Uitputting grondstoffen, synthetisch producten worden gemaakt uit chemische grondstoffen, die ook weer
chemisch behandeld worden.
Klimaatverandering, dit proces gaat gepaard met enorm veel energieverbruik en idem co2 uitstoot in de
atmosfeer
Milieuvervuiling, veel watergebruik bij productieproces overtollig water gaat verloren en beland in het riool,
oppervlaktewater, rivieren en oceanen.
Waterverbruik, tijdens het productieproces worden enorm veel hoeveelheden water verbruikt.

Sinds 11 juli 2013 is de wet- en regelgeving cosmetica verordening van toepassing.
De uitdrukking «hernieuwde haargroei» of welke andere omschrijving ook die de indruk wekt dat een
cosmetisch product kaalhoofdigheid kan verhelpen mag niet gebruikt worden. De termen «tegen haaruitval»,
«stopt haaruitval», «remt haaruitval af» «vertraagt haaruitval», «beperkt haaruitval» alsook de equivalenten
en afleidingen ervan, mogen enkel worden gebruikt als zij steunen op ernstige, wetenschappelijke of technische
werkzaamheden die de waarachtigheid van de beweringen kunnen staven.

Terug naar de natuur!
Wat houdt het in natuurlijke haarverzorging?
Niet schadelijk voor consumenten en medewerkers
Is Ecologisch & Natuurlijk
Irriteert niet
Proefdiervrij, Glutenvrij & Vegan
Duurzaam & Verantwoord
Vrij van Sulfaten, Parabenen en andere kwalijke stoffen.
Behouden het evenwicht van de huid, waardoor de huid niet uitdroogt
Breken biologisch zeer snel af
Laten geen residu achter op de hoofdhuid
Bevatten geen schadelijke chemicaliën

Natuurlijke haarverzorging, kan bijdragen aan een groenere wereld en tot grote veranderingen in het milieu.
Geeft liefde terug aan de natuur en benadrukt de gezondheid van de mens en dier.
Iets om over na te denken! We gebruiken gemiddeld zo’n acht cosmeticaproducten per dag, zoals shampoo,
douchegel, tandpasta, dagcrème, make-up, handzeep en eigenlijk alles wat je op je huid en haar smeert, wrijft,
dept, veegt of sprayt, iets dat je zoveel gebruikt, moet wel goed zijn voor je.
Gelukkig zijn er genoeg duurzame cosmetica merken, die gebruik maken van natuurlijke ingrediënten en die
niet op dieren testen. Bewuste aankopen doen is niet alleen beter voor jezelf, maar ook voor de aarde. Doordat
wij deze duurzame merken bundelen, is het voor de consument eenvoudig om een goede keus te maken. Alle
plantaardige cosmetica dragen op hun manier bij aan een duurzame samenleving.
Proefdiervrij. De bewuste consumenten vinden het erg belangrijk dat dieren in het productieproces ongedeerd
blijven. Door geen dierproeven uit te voeren, wordt de veiligheid en het welzijn van dieren gewaarborgd.
Glutenvrij. Deze meeste van deze producten zijn glutenvrij en voortdurend bezig met het waarborgen van de
gezondheid van mens en milieu. Zij kiezen er daarom voor om geen gluten te verwerken in de producten.
Vegan. De meeste producten passen in een veganistische levensstijl, waardoor deze producten zonder twijfel
gebruikt kunnen worden.

Een aantal merken maken ook gebruik van duurzame verpakkingen een paar voorbeelden:
O’right
De milieuvriendelijke verpakking is 100% gemaakt van PLA, dat op natuurlijke wijze uit plantaardig afval wordt
gewonnen.
De verpakking kan op een duurzame wijze gecomposteerd worden, waarbij onder optimale omstandigheden
de fles binnen 1 jaar gecomposteerd wordt. Hierbij komen dan zaden vrij, waaruit weer een boom (acacia) kan
groeien. Floralbox Veel verpakkingen zitten nog steeds in doosjes verpakt.
Om dit proces te verduurzamen heeft men al haar papieren verpakkingen gemaakt van FSC-papier waardoor
het benodigde hout op een duurzame wijze wordt gewonnen. De verpakkingen zelf bevatten handmatig
gemaakte stukjes zaadpapier waaruit een plant zal groeien. Stop het doosje in de aarde en hieruit zal een
prachtige plant groeien.
De verpakking zelf bevat geen kwalijke stoffen en de bedrukking is gemaakt van soya-inkt.Bamboe, een
duurzaam design Bamboe is één van de meest duurzame houtsoorten die er is. Een bamboebos absorbeert
meer CO2 en produceert meer zuurstof dan een gewoon bos (35%). Bamboe groeit zeer snel (soms meer dan
80cm per dag) waardoor het snel en verantwoord geoogst kan worden.
Aveda
We zijn er trots op dat wij het eerste schoonheidsbedrijf zijn geweest dat 100% gerecycleerde PET uit
consumentenafval gebruikte.
Momenteel bevatten meer dan 85% van onze PET-flessen en -potten met huidverzorgings- en
haarstylingproducten 100% gerecycleerd materiaal uit consumenten afval.

Bij elke verpakking die we ontwikkelen, houden we onze milieuvoetafdruk in het achterhoofd, en werken wij
eraan om onze verpakkingen te minimaliseren, en ons gebruik van herbruikbaar en uit consumentenafval
gerecycleerd materiaal te maximaliseren.
Onze belangrijkste principes: Bij het ontwikkelen van verpakkingsmogelijkheden rekening houden met de
levenscyclus analyse.
Verpakkingen gebruiken die indien mogelijk kunnen worden gerecycleerd.
De milieuvriendelijkste materialen en zo veel mogelijk uit consumentenafval gerecycleerde inhoud gebruiken.
De leveranciers van verpakkingen stimuleren om aan dezelfde normen te voldoen.

Conclusie:
Wie bovenstaande informatie leest kan alleen maar concluderen, dat natuurlijke haarverzorgingsproducten
beter zijn voor het huid en haar van de consument, huid van de kapper en voor moeder aarde.
Is het nog verantwoordelijk om conventionele producten te gebruiken, naar de consument (haar en huid) en de
kapper (huid) toe?
En gezien van de vele rapporten over klimaatverandering, co2 uitstoot, dierenwelzijn, gezondheidsrisico’s,
waterverbruik etc., om deze producten met chemische en ziekte makende ingrediënten anno 2019 te
gebruiken?
Aangezien er steeds meer natuurlijke biologische merken op de markt komen zonder al deze schadelijk
bijeffecten.
En niet te vergeten het duurzaamheidsaspect, conventionele producten ondergaan enorm veel chemische
processen gepaard gaande met hoge energie verbruik, veel waterverbruik en co2 uitstoot.

Meer info: plantaardig kleuren met Henna: https://hennabrownies.com/

Een aantal duurzame merken:
IVY Hair Care (Nederlands) - Eden (Nederlands) - Keune (Nederlands) - L'Alga (Nederlands)
OLIEBE® Producten: (België) - Aveda (Belgie)
LUSH (Engeland) – Oway (Engeland)
O’right (Taiwan)
Rodolphe & Co (Italië)
ZENZ Organic Products (Denemarken)
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