
ХЕНАТА НЕ Е ЧЕРНА 
Черните временни татуировки наречени "Черна Хена" могат да съдържат черна 

боя за коса на основата на пара-фенилен-диамин, наричан ПФД. 
 

 

Уличен художник е рисувал върху кожата 
на този човек с черна боя за коса 
съдържаща ПФД, за да му направи черна, 
временна татуировка, наречена “Черна 
Хена”. Тази временна татуировка е 
причинила силен сърбеж с гнойни мехури и 
рани две седмици след нанасянето. 

Много хора получават тази реакция към 
временните татуировки с ПФД “Черна Хена”. 
Други не я получават. Някои получават реакции 
много по-лоши от тази. 
 
Мехурите и сърбежа започват да се появяват от 2 
до 10 дена след нанасянето на черната боя върху 
кожата. Това е късна свръхчувствителна 
реакция. Обрива от отровния бръшлян е подобна 
късна свръхчувствителна реакция. 
 
ПФД е силен дразнител. Това ще рече, че много 
хора са алергични към ПФД черната боя и 
колкото по-често се подлагате на нея, толкова 
повече увеличавате вероятността да получите 
алергична реакция. 
 

 

 

ПФД “Черна Хена” три седмици след нанасяне. 
“Временната татуировка” се превръща в 
инфектирана, подута и сърбяща рана, която ще 
остави белег.  

Пара-фенилен-диамина   съдържащ се в черната боя, 
прилаган като временна татуировка причинява на някои 
хора сериозни заболявания. 
 
Най-често децата са изложени на риск от ПФД “Черна 
Хена”. Техните тела немогат да се справят лесно с ПФД. 
Много деца са хоспитализирани след като са си направили  
от теи “временни татуировки”. Те ще имат здравословни 
проблеми до края на живота си. 
 
Ако сте пострадали от ПФД “Черна Хена”, обърнете се към 
лекар за лечение за да избегнете оставането на белези. 
Кажете му, че върху кожата ви е нанесена пара-фенилен-
диамин черна боя за коса и че това е причинило проблема. 
Попитайте лекаря как чувствителността към ПФД ще се 
отрази на здравето ви в бъдеще. Покажете му къде би 
могъл да намери медицински стати за ПФД “Черна Хена”.  
 
Ето някои медицински статии за опасностите от ПФД 

“Черна Хена” в  интернет 
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html 

 
За повече информация относно ПФД “Черна Хена” 

вижте 
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html  
 
Художниците използващи ПФД “Черна Хена” също са 
изложени на риск от алергизиране, астма, рак на кръвта и 
доживотни тумори. 

 

Традиционната, натурална и чиста 
хена не причинява тези 

заболявания! 
 

Традиционната хена е безопасна за 
кожата. 

 
Медицински вестници диагностициращи и лекуващи заболяванията причинени от ПФД 

“Черна Хена”: 

 http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF
 
 

http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF


Разпознайте Натуралната, Безопасна, 
Традиционна Хена и Изберете Боди Арт с нея:  
Хена е зелено растение, а не катранено черен екстракт! 

 
Използва ли художника черна боя, която може 
да ви нарани? 

Много от уличните художници използващи ПФД 
“Черна Хена” незнаят или лъжат за съдържанието на 
техния боди арт продукт. Вие няма да получите точен 
отговор просто като ги попитате! Ще трябва да 
погледнете в сместа, която използват за да 
разберете. Ето как да разберете дали използват 
опасната ПФД черна боя или безопасна натурална 
хена: 

ПФД черната боя прави черен отпечатък, който 
си остава черен. 

Поискайте да видите продукта върху ръцете на 
художника, краката му или тялото. Ако рисунката е 
черна и стои повече от няколко дена, то най-
вероятно това е ПФД черна боя. Пастата за рисуване 
примесена с такава боя е въгленово черна. 

Попитайте художника колко дълго трябва да 
оставите да действа върху кожата. 

Ако ви каже, че можете да махнете пастата след по-
малко от час и рисунката ще е ЧЕРНА, художника 
вероятно използва ПФД. Това е единствената черна 
боя, която действа толкова бързо върху кожата. 

Попитайте художника какъв ще е цвета на 
рисунката, когато пастата падне. 

Ако ви каже, че рисунката ще е ЧЕРНА, когато 
пастата падне и ще си остане черна, то той вероятно 
използва черна боя на основата на ПФД. 

Попитайте колко дълго ще се запази рисунката.  

Рисунките с ПФД “Черна Хена” обикновено остават 
повече от седмица, запазвайки се черни или 
изсветляващи до много тъмно кафяво.  
 
Ако рисунката е черна бягайте от там, 

ако е кафява останете! 
 

Не се наранявайте с ПФД “Черна 
Хена” направена с катранено черна 
боя съдържаща пара-фенилен-

диамин! 
 

Използва ли художника безопасна, натурална, 
традиционна хена? 

Повечето художници използващи традиционна хена 
знаят какво има в тяхната паста и с гордост ще ви 
кажат съставките. 

Безопасната, традиционна хена паста е направена от 
листата на натурална хена, лимонов сок, билки и 
чисто етерично масло.  Хената е зелено-кафяво 
растение на прах. Henna is a green-brown plant 
powder.  Хена пастата има аромат на земя и е 
зеленикава или кафява. Натуралната хена паста 
НИКОГА не е смолисто-черна. 
 
Хената оставя оранжев отпечатък, който 
потъмнява до червеникаво кафяво или тъмно 
кафяво. 
 
Поискайте да видите оцветяването по ръцете на 
художника, краката или тялото му. Ако цвета, който 
виждате е подобен на тухлен, вариращ от тиквено 
оранжево, червено, бургунди, шоколадово до цвят на 
кафе, то най-вероятно той използва безопасна, 
традиционна хена. 
 
Попитайте колко дълго трябва да стоите с 
пастата. 
 
Традиционната хена смес отнема повече от час за да 
оцвети добре кожата. Художника често ще ви каже да 
оставите пастата колкото можете по-дълго.  
  
Попитайте какъв ще бъде цвета след като падне 
пастата. 
 
Когато традиционната хена паста падне, цвета ще 
бъде оранжев или червен и след това ще потъмнее.  

Попитайте художника за колко дълго ще се 
запази рисунката. 

Рисунката с хена се запазва от няколко дни до 
няколко седмици и избледнява до светло кафяво или 
оранжево. 

Празнувайте живота и любовта с 
листата на хена и с цветята, които имат 

жените от 9000 години в над 60 
страни. 

 
Радвайте се на живота, любовта 
и натуралната хена!  

Catherine Cartwright-Jones c 2003 
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