Kender du Ingredien®?
Ingredien® er en dansk produceret serie af hårpleje, af den kvalitet du normalt kender fra
frisørens produktlinjer, men uden skadelige stoffer. Ingredien® er med andre ord det sikre, kloge,
gode og det helt rigtige valg til dig, der ønsker at undgå unødige tilsætningsstoffer og parabener,
men som heller ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten. Alle produkter, med ganske få
undtagelser, er Svanemærkede, hvilket er din garanti for, at hverken din og din families sundhed
eller vores miljø tager skade.
Mit navn er Jan P. Eskildsen, jeg er fra Aarhus og er manden bag produkterne.
Jeg har en fortid som frisør, og det var mine egne oplevelser, der fostrede tanken om en serie
produkter uden skadelige stoffer. For nogle år siden besluttede jeg at stifte familie, men det skulle
vise sig ikke at være så let som først antaget.
Jeg blev ret chokeret, og jeg gav mig til at researche i den forskning, der er lavet på området.
Det var både overraskende og nedslående resultater, jeg fandt frem til. Udover de generelle
problematikker omkring allergi og hormonforstyrrelser, der længe har været kædet sammen med
ingredienserne i moderne produkter, gik det også op for mig, at frisører har en forhøjet risiko for
f.eks blærekræft i forhold til andre mennesker.
Jeg havde da selv tænkt tanken om, hvor usundt, det var for mig, når jeg som frisør dagligt stod
i "røg og damp", men konsekvenserne var simpelthen for uoverskuelige – og hvad kunne jeg stille
op? Det er virkelig en jungle at finde rundt i, og som frisør har man altså ikke tid til at sætte sig ind
i den slags. Min målsætning har derfor været at skabe en serie af produkter, som ikke
udsætter hverken frisøren eller kunden for skadelige stoffer, men som samtidig honorerer de krav,
en moderne salon og nutidens forbruger stiller til deres hårprodukter.
Det er så blevet til Ingredien-serien, som du kan se her i produktguiden.
Ingredien® er Svanemærket – din garanti for, at du ikke udsættes for skadelige stoffer.
Produkterne findes både med og uden parfume. Mange af plejestofferne er økologisk
certificerede efter Ecocert-systemet.
Serien rummer mange produkter, der dækker alle behov for moderne pleje og styling.
Det vil sige: shampoos, conditioners, treatment-kure og stylingprodukter.
Plejestofferne er Sheasmør, Jojobaolie, Avokadoolie og Makadamia-nøddeolie – altså helt
uskadelige ting, men med stor plejende effekt.
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du læse mere på www.ingredien.dk
Du kan også kontakte Hair Team Company på telefon 4534 2222.

Rigtig god fornøjelse med produkterne
Jan P. Eskildsen

Scan koden
og se mere
om ingredien

Hair Team Companys visioner
Vores vision er, at sikre vores kunder et professionelt produktvalg uden uheldige ingredienser og
med mindst mulig miljøbelastning. Vores udgangspunkt er, at du, dine børn, din familie og alle
andre mennesker, nu og i fremtiden, ikke skal påvirkes af uheldige stoffer, der kan give os alle
livsvarige, helbredsmæssige skader og sygdomme.
Hårdt og kontant? - Ja, men det er fakta!
Desuden vil vi heller ikke acceptere, at vores miljø ødelægges og bliver negativt påvirket af vores
adfærd. Med vores kompetencer, faglige erfaring, faglige netværkssparring og meget store
engagement, skaber vi intelligente produkter, der er troværdige og som kan præstere.
Bæredygtighed på emballage- samt miljøområdet er en selvfølge!
Vi følger konstant med i forskningen og udviklingen på markedet, og vi tilpasser, revurderer samt
udvikler hele tiden nye produkter.
Innovation og nytænkning er blandt vores kernekompetencer. Vi vil dig alt det bedste, og dermed
gør vi en forskel i denne verden!

Vær god mod dig selv og din hud
Vores navn på serien er Ingredien® - Fokus på de enkelte ingredienser og deres egenskaber.
Det er sund fornuft og sikkerhed, der er til at forstå. Det understreger vi ved at have Svanemærket
på langt de fleste af vores produkter, så du som kunde har en sikkerhed for, at det vi siger er
sandheden.
Produkter der er Svanemærkede er din ultimative sikkerhed for kvalitet, sundhed og mindst mulig
belastning af miljøet.
Vores produkter indeholder ikke: Phthalater, parabener, farvestoffer (med mindre det er anført),
allergifremkaldende konserveringsmidler, mineralske olier, paraffin, paraffinolier, silikoneolier,
vaseline eller lignende petrokemiske ingredienser.
Herudover anvender vi gode certificerede økologiske ingredienser i så stor en udstrækning, som
det er muligt. Du har ydermere mulighed for at få alle produkter uden parfume, selvom Ingredien®
med parfume kun er svagt parfumeret og uden de 26 særligt allergifremkaldende, deklarationspligtige parfumesstoffer.
Produkterne er producerede i Hinnerup nord for Aarhus – altså danskproducerede.
Det er vi også meget stolte af!
Behøver vi sige mere...
Ingredien® er det sikre, kloge, gode og helt rigtige valg – intet mindre!

Like os på www.facebook.com/ingredien.dk
se os på www.youtube.com

Følg os på instagram - #ingredienlive

Husker du
at tjekke dine
produkter med
Kemiluppen?

Hvad står svanemærket for?
Svanemærket er SUPER-godt fordi svanemærkekriterierne sikrer:
Stoffer der er (punkt 1, 2 og 3)
eller
Stoffer der er mistænkt for at være (punkt 1, 2 og 3)
ikke findes i produktet.

Ingen CMR-stoffer
1: C = Cancer (ingen kræftkaldende stoffer)
2: M = Mutagenic (mutagene stoffer – stoffer der kan få vores gener og/eller
			 celler til at mutere – eller fisk/snegle/frøer der muterer/bliver mærkelige
			i miljøet).
			

Celler i kroppen der muterer/går amok/kan blive til kræftceller.

3: R = Reproductive (reproduktivt skadelige stoffer – stoffer der er skadelige
			 for vores arveanlæg/babyer/børn/næste generation. Skader på voksne,
			 når vi skal reproducere os selv).

Hormonforstyrende stoffer:
Der stilles skrappe krav til stoffer der kan være – eller er mistænkte for at være
hormonforstyrende. Kravene i svanemærkekriterierne er skrappere end lovgivningen.

Herudover øvrige krav/kriterier for svanemærkede produkter:
• Der stilles skrappe krav om begrænsninger i indhold af allergifremkaldende stoffer.
• Der stilles krav om at kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre
produkter. Kvaliteten skal være i top.
• Miljøbelastningen skal være mindst mulig.
• Der stilles krav om at emballagen ikke må være for tung, da dette kræver mange
flere tons brændstof (=stor cO2-udledning!!) at transportere tunge emballager
og mere forbrug af emballage-materiale.
• Emballage-materialet vurderes.

