
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFIED 
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5090 0215



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære kunde 
 

Velkommen til vores eksklusive og allergivenlige produktserie By Falengreen. 
 

By Falengreen-serien er specielt udviklet til den kvalitetsbevidste forbruger, 
der ønsker miljøvenlige og skånsomme produkter.  
 
Produkterne er udviklet igennem mere end 15 år i samarbejde med Teknologisk 
Institut. By Falengreen ønsker et professionelt resultat ved brug af produk-
terne, men uden at gå på kompromis med ingredienserne.  
 
Stræben efter produkter af høj kvalitet gør, at produktserien er certificeret med 
Astma-Allergi Danmark, Nordisk Miljømærket samt AllergyCertified.  
Produkterne tilfører fugt og beskyttelse, og anbefales til daglig pleje til såvel 
naturligt som farvet hår, men anbefales også til bodywash. 

 
Kærlig hilsen 

 
 
  
 
 
 

Dorte Falengreen 
Direktør og udvikler 

 



 
 
 
 
 

BY FALENGREEN-SERIEN 
Alle produkterne i By Falengreen-serien har en mild og skånsom PH værdi. 
Flere danske hudlæger har godkendt serien og anbefaler den til allergikere. 
For at kunne tilbyde vores kunder det bedste indenfor hårpleje, anvender vi 
kun ingredienser af højeste kvalitet. 

 
 Godkendt til allergikere 
  Uden parfume 
 Uden silikoner 
 Uden hormonforstyrrende stoffer 
 Skånsom for huden 
 Miljøvenlig 
 Bæredygtig emballage 
 Kan benyttes af hele familien - også babyer 

 
(no. 03, no. 04 og no. 07 indeholder mild parfume) 



 
 
 
 

By Falengreen 
SHAMPOO 
mild perfume/no perfume 

 

Shampoo no. 01: 
Tørt og farvet hår. SLS fri. Ingen parfume. 
 
Shampoo’en indeholder solsikkeolie, som beskytter håret mod solens 
skadelige UV-stråler. Dermed beskyttes også farven. Håret har brug for fugt 
for at se sundt og velplejet ud. By Falengreen Shampoo er baseret på en 
række ingredienser såsom Guar-bønner, rapsolie og kokosolie, som 
efterlader håret blødt og glansfuldt. Den indeholder også aminosyrer som 
styrker og B5 vitamin der tilfører håret fugt og næring. 

 
Da denne shampoo ikke indeholder SLS, som kan virke udtørrende på huden, 
er den specielt velegnet til folk med skæl, tør hovedbund, tør hud eller pso- 
riasis. By Falengreen Shampoo kan anvendes af hele familien og er specielt 
velegnet til gravide. 

 
Fås i 250 ml og 1000 ml. 

 
Shampoo/volume no. 02: 
Normalt og farvet hår. Ingen parfume. 
 
Volume Shampoo’en tilfører håret fylde, fugt og næring. Håret har brug for fugt 
for at se sundt og velplejet ud. Mange oplever, at produkter, der skal tilføre håret 
fugt, også tynger håret, men det kan By Falengreen Volume Shampoo afhjælpe. 
Den indeholder solsikkeolie, der beskytter håret mod solens skadelige UV-
stråler, og det betyder, at farven holder. Den indeholder også aminosyrer, der 
styrker og B5 vitamin, der tilfører håret fugt og næring. 

 
By Falengreen Volume Shampoo er baseret på en række ingredienser såsom 
Guar-bønner, raps- og kokosolie for at opnå et blødt og skinnende resultat. 
Volume Shampoo’en er skånsom og kan derfor anvendes af hele familien. Kan 
også anvendes af dig, der har enten tykt hår eller hår der har tendens til at være 
lidt fedtet. 

 
Fås i 250 ml og 1000 ml. 
 
Shamoo no. 3: En variant af shampoo no.1, men med en mild duft af grapefrugt. 
Shampoo/volume no. 4: En variant af shampoo/volume no. 2, men med en mild 
duft af grapefrugt 
  
Fås i 250 ml og 1000 ml.

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215





 
 
By Falengreen 
CONDITIONER/TREATMENT 
mild perfume/no perfume 
 
Conditioner/treatment no. 08:  
Normalt og farvet hår. Ingen parfume. 
 
Denne Conditioner er til dig, som bruger kemiske behandlinger eller meget 
styling med føntørrer, glatte- eller krøllejern. Sådan en behandling udtørrer 
og ødelægger hårets struktur, men her kan By Falengreen Conditioner netop 
tilføre håret den nødvendige styrke. Den indeholder planteekstrakter som 
hvedeprotein, der virker styrkende, solbeskyttende og fugt- givende. 
Ingredienserne gør ligeledes håret skinnende og nemt at style. 

 
By Falengreen Conditioner kan anvendes af hele familien til både naturligt 
og farvet hår. 

 
Fås i 250 ml og 1000ml. 

 
 

Conditioner/treatment no. 07: 
Normalt og farvet hår. Mildt parfumeret. 
 
Ønsker du en mild og dejligt duftende variant af Conditioner/treatment no. 08 
skal du vælge Conditioner/treatment no. 07, med en skøn og forfriskende duft 
af grapefrugt. 
 
Fås i 250 ml og 1000ml.

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Denne Conditioner er til dig, som bruger kemiske behandlinger eller meget 
styling med føntørrer, glatte- eller krøllejern. Sådan en behandling udtørrer 
og ødelægger hårets struktur, men her kan By Falengreen Conditioner netop 
tilføre håret den nødvendige styrke. Den indeholder protein, der virker sty-
rkende, solbeskyttende og fugt- givende. Ingredienserne gør ligeledes håret 
skinnende og nemt at style.





 
 
 
 

By Falengreen 
SERUM OG SPRAY 

 
 

Hair Serum no. 11: 
Ingen silikoner eller parfume. Medium hold. 
 
Hair Serum kan benyttes til alle hårtyper. Personer med langt hår oplever ofte 
spaltede spidser, der knækker eller virker tørre. By Falengreen Hair Serum for- 
vandler håret fra spaltet og ødelagt til stærkt og fleksibelt. 

 
Produktet kan med fordel anvendes til kraftigt og kruset hår, da det efterlader 
håret strålende, glansfuldt og medgørligt. Det er fantastisk til at tæmme elek- 
trisk hår og glansen holder hele dagen. Den fugtgivende Hair Serum tilfører 
næring og styrke og indeholder ingredienser som hvedeprotein, der virker 
styrkende, solbeskyttende og fugtgivende for håret. Produktet kan anvendes 
som pleje, styling og finish. 

 
Fås i 150 ml. 

 
 
 

Volume Spray no. 13: 
Fugtgivende. Ingen parfume. Fleksibelt hold. 
 
Vores Volume Spray giver fylde og glans. Den efterlader håret let og skin- 
nende hele dagen, samtidig med at den holder på frisuren. Produktet fugter 
hovedbunden og beskytter farven i håret. Det er nemt at arbejde med og 
er perfekt til at skabe og holde frisurer. Formlen bag By Falengreen Volume 
Spray’en tilfører håret styrke, da den indeholder ingredienser som hvede- 
protein, der samtidig virker solbeskyttende og fugtgivende for håret. 

 
Fås i 150 ml. 

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215





 
 
 
 

By Falengreen 
WAX og HAIRSPRAY 
 
 
Wax no. 15: 
Svanemærket. Stærkt hold. 
 
Denne voks giver et stærk og fleksibelt hold til kort hår. By Falengreen Wax 
klæber ikke, er let og medgørlig og lader dig restyle hele dagen. Den er let at 
skylle ud. Produktet er uden farve, parfume og parabener. 

 
Den kan anvendes til alle hårtyper og er især velegnet til dig med acne og 
uren hud, idet porerne i hovedbunden ikke tilstoppes og dermed tillader hud 
og hårsække at ånde. 

 
Fås i 75 ml. 

 
 
 

Hairspray no. 17: 
Stærkt hold og flot glans. 
 
Denne hårlak fuldender din frisure og giver stærkt hold og glans, der varer hele 
dagen - selv i fugtigt vejr. Du får betydeligt mere volumen til din frisure og håret 
efterlades med en flot glans. Giver perfekt hold til både langt og kort hår. 
Lakken gør håret blankt uden at det virker vådt og den er ideel til at skabe og 
holde på bløde, naturlige frisurer. Du får et professionelt resultat, der holder hele 
dagen, samtidig med at lakken plejer håret. Naturligvis indeholder den hverken 
parabener eller parfume! 

 
By Falengreens hårlak er nem at arbejde med og kan let børstes ud, uden at 
håret bliver tynget eller knækker. 

 
Sprayes i tørt hår før og efter styling for at opnå stabilitet og holdbarhed. 

Fås i 100 ml og 300ml.

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215





By Falengreen 
DISPENSERS 

 
 

By Falengreens dispenser: 
Der findes tre varianter og de indeholder: 
 

- Shampoo no.  01 
- Conditioner no. 07  
- Desinfektion 70% 

Dispenseren er den praktiske og nemme løsning til private i brusebadet 
eller i erhvervet, hos institutioner og saloner. Dispenserne er designet til, 
at kunne genbruges og fås derfor med udskiftelig refill.  
 
Desinfektion er perfekt til mange former for rens. Den anbefales både til 
private i køkken og bryggers, men også i erhvervet i salonen eller på 
toiletter.  
 
Shampoo og conditioner dispenser er naturligvis også certificeret. 
 
Fås i 450 ml. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215



 

By Falengreen 
CERTIFICERINGER 
 
AllergyCertified  
 
AllergyCertified er den internationale allergi etikette. Det er et in-
ternational label, som gør det muligt for forbrugere over hele verden at 
søge efter, når de ønsker at formindsker risikoen for hudallergi. 
 
Hudallergi (eller kontakteksem som lægen ville kalde det) er en af de 
mest almindelige kroniske sygdomme. Om du bor i Danmark, Belgien, 
England, Singapore eller New York, vil der være ingredienser i dine 
kosmetiske produkter, hudplejeprodukter og shampoo som kan 
resultere i en allergisk reaktion. 
 
Astma og Allergi Danmark  
 
Produkter der er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, 
gør det nemmere for dig som kunde, at vælge produkter der minimerer 
risikoen for allergi.                                                  . 
 
Mærket Den Blå Krans, sikre bl.a. at der ikke er parfume og farvestoffer 
i det pågældende produkt, men der er også lavet en konkret vurdering af 
andre stoffer, som kan være allergifremkaldende. Så hvis du vil minimere 
din risiko for at få allergi skal du kigge efter Den Blå Krans.                                
 
Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om der er risiko for allergi ved 
et produkt. Mange produkter giver dig slet ikke mulighed for at vurdere 
det, da der ikke er krav om fuld deklaration.                                       .                                                                                                         
 
Vælger du produkter med Den Blå Krans, har vi gjort arbejdet for dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215



 

By Falengreen 
CERTIFICERINGER 
 
Nordisk Miljømærkning 
 
Vores hårplejeserier By Falengreen er Svanemærket, det betyder at vores 
produkter har været igennem en omfattende certificeringsproces.                       
.    
  
Nordisk Miljømærkning stiller skrappe miljøkrav, herunder også krav til 
kemikalier – til gavn for både miljøet og din sundhed. Kravene bliver stillet 
i alle relevante faser af produkternes livscyklus – fra råvarer over 
produktion til brug og endelig bortskaffelse af emballage. Nordisk 
Miljømærkning stiller ikke kun miljøkrav, men også krav til 
produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed. Kravene strammes 
regelmæssigt og som producent har vi ansvaret for at dokumentere over 
for Miljømærkning Danmark, at vores produkter lever op til kravene, så du 
kan være tryg.                                                                . 
  
Når du vælger Nordisk Miljømærket hårplejeprodukter, kan du være sikker 
på at du får et produkt, der er blandt de miljømæssigt bedste i deres 
kategori: 
  

- Overholder skrappe krav til produktets påvirkning af miljø 
- Minimalt indhold af miljøfarlige stoffer 
- Mindsker risikoen for at udvikle allergi 
- Indeholder ikke parabener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære kollega og kunde

Velkommen til min eksklusive og allergivenlige By Falengreen produktserie.

Denne By Falengreen-serie er specielt udviklet til dig, der ønsker en høj 
kvalitet og ikke går på kompromis med dig selv.

By Falengreen er udviklet i samarbejde Teknologisk Institut: Produkter 
uden parfume er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Alle 
produkter er svanemærket.

Serien er fugtgivende, beskytter naturligt såvel som farvet hår og kan varmt 
anbefales til body wash.

Kærlig hilsen

Dorte Falengreen

5090 0215



 
By Falengreen 
VIDENSBASE 
 
 
Kontaktallergi 
 
Ved kontakt med kemisk stof, trænger det ind gennem porerne og ind i 
de små blodkar lige under huden. Når det først er i dit blod kan det 
komme rundt i hele din krop. Hud barrieren består af et tyndt lag fedt, 
vand og hudceller, som beskytter din hud. Hvis den bliver ødelagt af 
kemiske stoffer, hæver huden op og bliver rød. Dette kan være en 
reaktion på kemiske stoffer man ikke kan tåle. Denne type af allergi 
kaldes kontaktallergi.  
 
(kilde: Kemienidinhverdag.dk) 
 
 
Mere end 90 allergifremkaldende stoffer 
 
Ifølge Videncenter for Frisører findes der ca. 90 forskellige allergi 
fremkaldende ingredienser i frisør branchen. Herunder: 
 
- farvestoffer 
- parfume 
- konserveringsmiddel osv. 
 
Alle disse kemikalier kan fremkalde kontaktallergi.  
For mere info se:(kilde viden center for frisører)  
 
Hos By Falengreen undgår vi ikke kun allergifremkaldende stoffer, men 
også hormonfremkaldende og kræftfremkaldende stoffer.  
 

”Hormonforstyrrende stoffer er mistænkt for at forårsage en række uønskede 
effekter, for eksempel lav sædkvalitet hos drenge og for tidlig pubertet hos piger.” 

 
 (kilde: Forbrugerrådet Tænk Kemi) 
 
For yderligere informationer:  www.byfalengreen.dk 
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