KINA SİYAH DEĞİLDİR

Geçici siyah dövmeler “Siyah Kõna” olarak adlandõrõlmõştõr ve para-phenylendiamine
barõndõrõr ki siyah boya içeriklidir ve boyaya kõsaca PPD denir.

Uygulanmasõndan üç hafta sonra PPD “Siyah Kõna”.
“Geçici dövme” enfekte olmuş kabuk bağlamõş ve iz
bõrakacak şekilde yara olmuştur.
Para-phenylendiamine yani siyah boya ile geçici dövme
yaptõran çoğu insan çok ağõr bir şekilde hasta olmaktadõr.
Çocuklar “Siyah Kõnaya” PPD’ye karşõ çok daha büyük risk
altõndadõr. Bedenleri PPD yi kolayca sistemlerinden atamaz.
Bir çok çocuk “geçici dövme” yaptõrdõktan sonra hastanelik
olmuştur. Ve hayatlarõ boyunca sağlõk problemleri olacaktõr.
Eğer “Siyah Kõna” yani PPD yüzünden rahatsõzlanõrsanõz kalõcõ
yara izlerinden kaçõnmak için mutlaka doktora gidip tedavi
olmanõz gerekmektedir. Doktora Para-phenylendiamine yani
siyah boyaya maruz kaldõğõnõzõ ve yaraya sebep olanõn PPD
olduğunu belirtin. Doktorunuza PPD hassasiyetinin ilerdeki
sağlõğõnõzõ nasõl etkileyeceğinizi sorun. Doktorunuza PPD
“Siyah Kõna” ile ilgili makaleleri nerde bulabileceğini gösterin.
Bir sokak sanatçõsõ tarafõndan PPD içerikli
boyayla boyanan bu geçici dövmeye “Siyah
Kõna” denmiştir. Bu dövme uygulanmasõndan
iki hafta sonra son derece kötü bir şekilde
kaşõntõya, su toplamaya ve ağrõya sebep
olmuştur.
Bir çok insan PPD içerikli “Siyah Kõna”ya karşõ bu
reaksyonu göstermektedir. Bir kõsmõ göstermez. Bir
kõsmõ ise bundan çok daha ağõr reaksyonlar
gösterirler.
Su toplamalar ve kaşõntõ boya deriye uygulandõktan
2 veya 10 gün sonra kendini gösterir. Bu bir aşõrõ
duyarlõlõk
reaksyonudur.
Zehirli
sarmaşõk
kõzarõklõklarõ da aynõ aşõrõ duyarlõlõk reaksyonunu
gösterir.

PPD, “Siyah Kõna” ile ilgili tõbbi makaleleri bu web
sayfasõndan bulabilirsiniz:
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html
PPD “Siyah Kõna” ile ilgili daha fazla bilgiye burdan
ulaşabilirsiniz:
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html
PPD içerikli “Siyah kõna” kullanan sanatçõlar aşõrõ hassasiyet,
astõm, mesane kanseri ve karaciğer tümörlerini
tetiklemektedirler.

Geleneksel doğal saf kõna bu
yaralanmalara sebep olmaz !
Geleneksel kõna deri için güvenlidir.

PPD çok güçlü bir hassaslaştõrõcõdõr. Bunun anlamõ
bir çok insan PPD ‘ye yani siyah boyaya alerjiktir.
Bu boyaya ne kadar çok maruz kalõrsanõz o kadar
alerjik reaksyon gösterirsiniz.
PPD “siyah Kõna” ile ilgi tõbbi makale bu adreste bulunabilir
http://www.smw.ch/pdf200x/2001/2001-13/2001-13-351.PDF

Doğal, Güvenli ve geleneksel kõnayõ kullanõn:
Kõna yeşil bir bitkidir, kömür ya da asfalt özü değil!

Sanatçõ size
kullanõyor?

zarar verebilecek siyah

Çoğu PPD “Siyah
olduğunu bilmez,
doğru bir cevap
bakmalõsõnõz. PPD
ayõrt edersiniz:

boya mõ

Dövme” yapanlar boyanõn içinde ne
ya da yalan söylerler. Asla tam ve
alamazsõnõz. Ne kullandõklarõna siz
ya da doğal kõna kullandõklarõnõ şöyle

PPD siyah boya siyah bir leke bõrakõr ve siyah
kalõr.
Kendi boyasõnõ kolunda, bacağõnda ya da gövdesinin her
hangi bir yerinde kullanõp kullanmadõğõnõ sorun. Eğer
siyah bir leke varsa ve birkaç gün sonra hala siyah
kalõyorsa bu büyük ihtimalle PPD yani siyah boya içeren
bir karõşõmdõr. PPD içeren karõşõm kömür karasõ olur.
Sanatçõya karõşõmõ ne kadar süre ile üzerinizde
tutmanõz gerektiğini sorun
Eğer sanatçõ karõşõmõ bir saatten az bir süre sonra
çõkarabileceğinizi ve şeklin SİYAH kalacağõnõ söylüyorsa,
büyük ihtimalle PPD karõşõmõ boya kullanmaktadõr.
Sadece PPD siyah boyasõ deriye bu kadar hõzlõ nüfus
edebilir.
Karõşõmõ sildikten sonra şeklin ne renk kalacağõnõ
sorun
Eğer sanatçõ karõşõmõ sildikten sonra şeklin SİYAH
kalacağõnõ söylüyorsa, karõşõm büyük ihtimalle PPD
içermektedir.
Şeklin ne kadar süre üzerinizde kalacağõnõ sorun
PPD “Siyah Kõna” çoğunlukla bir hafta üzerinizde kalõr.
Daha sonra morumsu koyu kahve rengini alarak yok
olur.

Eğer derinizde siyah leke bõrakõyorsa
yaptõrmayõn, kahve tonlu bir renk
bõrakõyorsa yaptõrõn !
Para-phenylenediamine içeren, kömür
katranõ boyasõ,(PPD) “Siyah Kõna” ile
kendinize zarar vermeyin !

Sanatçõ doğal,
kullanõyor?

geleneksel,

tehlikesiz

Çoğu geleneksel kõna sanatçõsõ size
karõşõmlarõnõn içinde ne olduğunu söyler.

kõna

gururla

mõ
kõna

Güvenilir, doğal, gelenksel kõna karõşõmõ saf kõna yaprağõ,
limon suyu, baharatlar, saf bitki yağlarõnõ içerir. Kõna
yeşil-kahve bitki tozudur. Kõna karõşõmõnõn toprağõmsõ bir
kokusu ve yeşil-kahve bir rengi olur. Doğal kõna ASLA
simsiyah bir renk olmaz.
Kõna turuncu bir iz bõrakõr ve kõrmõzõmsõ kahve ve
koyu kahve bir renge döner.
Sanatçõya kendi gövdesindeki, kollarõndaki, ellerindeki
izleri sorun. Eğer kiremit renginden, balkabağõ,
burgonya, çikolata ve kahve rengine doğru giden bir renk
görüyorsanõz büyük ihtimalle doğal kõna kullanõyordur.
Sanatçõya karõşõmõ ne kadar süre ile üzerinizde
tutmanõz gerektiğini sorun
Gelenekse kõna karõşõmlarõnõn renk bõrakmasõ bir saatten
fazla sürer. Sanatçõ büyük ihtimalle karõşõmõ mümkün
olduğu
kadarõyla
üzerinizde
tutmanõz
gerektiğini
söyleyecektir.
Sanatçõya şeklin ne kadar süre derinizde kalacağõnõ
sorun
Kõnanõn rengi birkaç günden birkaç haftaya kadar
üzerinizde kalõr. Daha sonra açõk sarõ, turuncu bir renk
alarak yok olur.

Hayatõ ve sevgiyi kõna yapraklarõyla ve
kõna çiçekleriyle kutlayõn, 9000 yõldõr
60’õn üzerindeki ülkede kadõnlarõn
yaptõğõ gibi !

Hayattan, sevgiden ve doğal
kõnadan zevk alõn !
Catherine Cartwright-Jones c 2003

