HENNA EI OLE MUST
Must ajutine ‘tätoveering’ mida ka ‘mustaks hennaks’ kutsutakse võib osutuda
hoopis parafenüleendiamiinil põhinevaks mustaks värviks, lühendatult PPD.

PPD “must henna” kolm nädalat peale tegemist.
“Ajutise
tätoveeringu”
asemel
on
tulemuseks
põletikuline ja koorikuga kaetud haav, mis jätab armi.
Parafenüleendiamiinil põhinev must värv, mida kasutatakse
ajutiste tätoveeringute tegemiseks, võib mõnele inimesele
põhjustada tõsiseid tervisehädasid.
Lapsed on PPD-värvidega “musta henna” kõige suurem
riskigrupp. Nende organism ei suuda PPD-värve ohutuks
töödelda. Paljud lapsed on peale “ajutiste tätoveeringute”
tegemist tõsiste tervisehädadega haiglasse sattunud. “Mustast
hennast” tulenevad terviseprobleemid jäävad neile alles
terveks eluks.

Sellele inimesele tegi tänavakunstnik musta
PPD-värviga “mustaks hennaks” kutsutud
ajutise tätpveeringu. Kaks nädalat peale pildi
tegemist oli ajutise tätoveeringu asemel
tugevasti sügelev villiline ja koorikutega
kaetud haav.
Sarnane reaktsioon tekib paljudele inimestele, kes
on lasknud teha PPD “musta hennaga” ajutise
tätoveeringu. Paljudega ei juhtu midagi. Ja mõned
vähesed saavad tulemuseks veel tõsisemate
tagajärgedega reaktsioone.
Sügelustunne ja villid tulevad kaks kuni kümme
päeva peale musta värvi nahale kandmist. Seda
nimetatakse hilinenud ülitundlikkusreaktsiooniks.
Mürgipuu (sumahh, Rhus) lööve on sellele väga
sarnane.
PPD on tugev ärritaja. See tähendab, et paljud
inimesed on PPD-värvidele tundlikud või allergilised
ning mida rohkem sa nende värvidega kokku
puutud, seda tõenäolisem on allergiline reaktsioon.

Kui sa oled lasknud teha PPD “musta henna” ning tekivad
ärritusnähud, siis pöördu kohe arsti poole, et haava ravida
ning vältida arme. Räägi arstile kindlasti, et haav ja
ärritusnähud on tekkinud parafenüleendiamiinil põhineva värvi
sattumisest nahale. Küsi nõu võimalike tüsistuste ja allergiate
suhtes. Näita oma arstile, kust leida PPD “musta henna”
probleeme käsitlevaid meditsiiniartikleid.
Meditsiinilisi artikleid “musta henna” poolt põhjustatud
ohtudest leiab sellelt lehelt:
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html
Rohkema info saamiseks PPD “musta henna” kohta
vaata:
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html
Ka PPD “musta hennaga” ajutiste tätoveeringute tegijatel
endil on suurem oht ja tõenäosus ülitundlikkusele, astmale
ning põie- ja maksakasvajate tekkele.

Traditsiooniline looduslik puhas
henna ei tekita selliseid vigastusi!
Traditsiooniline henna on nahale
ohutu.

Meditsiiniline uurimus PPD “musta henna” traumade diagnoosimisest ja ravimisest
http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF

Tunne ära ja vali looduslik, ohutu,
traditsiooniline hennamaaling:
Henna on roheline taim, mitte must kivisöetõrva ekstrakt!
Kas hennategija kasutab musta värvi, mis võib
sulle vigastusi põhjustada?
Suur osa PPD “musta henna” levitajatest ei tea, mida
nende
henna
sisaldab
või
lihtsalt
valetavad
külmavereliselt selle ohutuse kohta. Paraku – sa EI SAA
neilt kunagi otsest vastust lihtsa küsimise peale! Sa
pead ise uurima, mida nad kasutavad ja küsima seda
hennat näha. Siin on mõned juhised, kuidas aru saada,
kas tegemist on ohtliku PPD-värvi või naturaalse ja
ohutu hennaga:
PPD must värv jätab nahale musta pleki, mis
jääbki mustaks.
Palu, et tegija näitaks Sulle värvi mõju ja tooni oma
naha peal – käel, jalal või rinnal. Kui see on must
kujutis, mis kestab kauem kui paar päeva, siis on see
üsna kindlasti PPD-põhine must värv. Pasta, mis on
tehtud PPD-põhise musta värviga on süsimust.
Küsi tegijalt, kui kauaks sa peaksid henna peale
jätma.
Kui tegija ütleb, et pasta võib nahalt eemaldada varem
kui tunni pärast ning kinnitab, et tehtud hennapilt jääb
MUST, siis kasutab ta üsna tõenäoliselt PPD-värve.
Ainult PPD-põhine must värv toimib nahal nii kiiresti.
Küsi tegija käest, mis värvi tehtud pilt jääb kui
pasta nahalt maha koorub.
Kui tegija kinnitab, et kujutis jääb peale pasta
mahakoorumist MUST ning jääbki mustaks, siis on üsna
kindlasti tegemist PPD-sisaldusega musta värviga.
Küsi tegijalt, kui kaua hennapilt nahal kestab.
PPD “musta hennaga” tehtud pilt jääb mustaks umbes
nädalaks, jääb algselt mustaks ning kulub siis
purpurselt tumepruuniks.

Kui pilt jääb must, sa lahku just.
Kui see jääb pruun, siis ole muretu!
Ära tee endale ise häda, valides PPD
“musta henna”, mis on
parafenüleendiamiiniga must
kivisöetõrvast tehtud värv!

Kas hennategija kasutab
traditsionaalset hennat?

ohutut,

looduslikku,

Traditsioonilised hennategijaid teavad, mida nende pasta
sisaldab ning ütlevad häbenemata, mida nende segu
sisaldab.
Ohutu, looduslik, traditsiooniline hennapasta on tehtud
puhtast hennalehtede pulbrist, sidrunimahlast, vürtsidest
ja puhastest eeterlikest õlidest. Henna on rohekas-ruske
taimne pulber. Hennapasta lõhnab heinaselt ja on värvilt
kas rohekas või pisut pruunikas. Looduslikust hennast
valmistatud pasta EI OLE MITTE KUNAGI süsimust!
Henna jätab oranžikas-ruske tooni, mis tumeneb
tumedaks ruskepruuniks või tumepruuniks.
Palu, et tegija näitaks Sulle värvi mõju ja tooni oma
naha peal – käel, jalal või rinnal. Kui värv on ruske,
savipunane, varieerub oranži, punase ja pruuni vahel,
siis on see üsna tõenäoliselt looduslik ja ohutu henna.
Küsi tegijalt, kui kauaks sa peaksid henna peale
jätma.
Loodusliku hennapasta peab hea värvi jätmiseks nahale
jätma kauem kui tunniks. Sageli soovitavad hennategijad
jätta pasta peale nii kauaks kui vähegi võimalik.
Küsi tegija käest, mis värvi tehtud pilt jääb kui
pasta nahalt maha koorub.
Kui traditsiooniline hennapasta nahalt maha koorub, siis
on kujutis selle all oranž või punakas-kollane ning
muutub mõne aja pärast tumedaks.
Küsi tegijalt, kui kaua hennapilt nahal kestab.
Hennaga tehtud pilt jääb nahale paarist päevast kuni
paari nädalani ning kulub aja jooksul heledamaks või
kollakamaks, kuni lõpuks kaob.

Pühitse elu ja armastust hennalehtede ja
–õitega, nii nagu seda on teinud naised
rohkem kui 9000 aastat enam kui 60nel
maal.

Naudi elu, armastust ja
looduslikku hennat!
Catherine Cartwright-Jones c 2003

