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Contactallergie 
voor haarverf, 
wat nu?

Lees in deze folder meer over: 

PPD allergie en De gezonDste 
manier van haarKleuren

u bent allergisch voor p-phenylenediamine: Wat nu?
Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor 
p-phenylenediamine (wordt uitgesproken als: parafenyleen-
diamine (= PPD)). Wanneer u hiermee in aanraking komt 
kan dat aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren 
van eczeem. Het is dus van groot belang dat u probeert om 
contact met p-phenylenediamine zoveel mogelijk te vermijden. 

hoe ziet allergisch contacteczeem er uit? 
Allergisch contacteczeem wordt gekenmerkt door 
jeukende, rode huidafwijkingen. De rode huid kan 
pukkeltjes, schilfers en blaasjes vertonen. De meest 
voorkomende reactie op p-phenylenediamine en 
aanverwante stoffen is een contactallergische reactie 
op haarverf, met name op de zogenaamde “permanente” 
(niet uitwasbare) haarverven. Het eczeem dat daardoor 
ontstaat is niet alleen gelokaliseerd op het behaarde hoofd 
maar vaak ook in het gelaat. De oogleden en de oren 
kunnen daarbij flink gezwollen zijn. Ook elders op het 
lichaam kunnen huidafwijkingen ontstaan.

P-Phenylenediamine 

mogelijke reacties van kleuren 
met haarverf met PPD 
(para-phenylenediamine)
• Jeuk
• Eczeem
• Haarverlies    
• Huidontsteking
• Dikke oogleden
• Zwelling van gezicht / oren / nek  
• Verergering van psoriasis
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misleidend
Bijna alle haarverf is chemisch van samenstelling. Ook al oogt 
de verpakking natuurlijk, dit betekent niet dat het om een 
100% natuurlijk product gaat. Vermeldingen als “Ammoniak vrij“ 
of “zonder Resorcinol” lijken geweldig maar zijn misleidend. 
Er zijn nog vele andere chemische stoffen die haarzakjes en 
haarwortels beschadigen en huidirritaties veroorzaken, zoals 
waterstofperoxide en PPD. 

Kappers lijden vaak aan eczeem en hebben problemen aan 
de luchtwegen als gevolg van het dagelijks gebruiken van 
deze schadelijke producten. Het is schrijnend dat er zoveel 
haarverfproducten onder het mom van “veilig voor je haar” 
of “natuurlijk samengesteld” worden aangeboden. 

ColourWellTM: De gezondste manier van kleuren
ColourWellTM bevat uitsluitend met zorg geselecteerde natuurlijke 
medicinale ingrediënten erkend door Ayurveda**.
ColourWellTM is zeer geschikt voor mensen met een gevoelige huid. 
Het voorkomt irritatie van de huid en kan zélfs tijdens de zwanger-
schap veilig worden gebruikt. ColourWellTM kleurt, 
voedt en beschermt je haar, keer op keer.

We zeggen niet 
voor niets:
Keep Well. ColourWellTM

 

De gezondste manier van kleuren

• Voorkomt haarbeschadiging en huidirritatie
• Speciaal voor de gevoelige huid
• Veilig tijdens zwangerschap
• Voor vitaler haar, intensere kleuren en langdurige glans
• Herstelt en verbetert de structuur en conditie van je haar
•  Vermindert kans op haarbreuk en haarverlies*
• Beschermt tegen UV straling
• Anti-roos
• Dekt ook grijs haar

* Mits niet veroorzaakt door hormonale/medische redenen.

Voor meer informatie en verkrijgbaarheid:

www.colourwell.com
** Ayurveda is een traditionele en geheel natuurlijke geneeswijze uit India. Ze wordt al meer 

dan 5000 jaar beoefend. Ayurveda betekent letterlijk “de leer van het leven”. Bij Ayurveda 
gaat het niet meteen om het genezen van ziekten maar meer om het voorkomen ervan, 
het verjongen van lichaam en geest en de verlenging van de levensduur. Ayurveda leert 
ons dat door een bepaalde levenswijze je niet alleen ziekten kunt voorkomen, verlichten of 
genezen, maar dat we ook meer inzicht krijgen in onszelf en de wereld waarin we leven.


