
HENNA NIE JEST CZARNA 
Czarne, zmywalne tatuaże zwane “Czarną Henną”, mogą zawierać czarny barwnik na 

bazie parafenylenodiaminy (para-phenylenediamine), czyli PPD 
 

 

Uliczny artysta użył czarnego barwnika na 
bazie PPD malując ten tatuaż z ”czarnej 
henny”.  Dwa tygodnie po zrobieniu tatuaż 
zaczął swędzieć i pokrył się bolącymi 
wrzodami. 

Wiele osób ma taką reakcję na PPD. Niektórzy nie 
mają żadnej. Spotyka się również osoby, których 
reakcje są o wiele poważniejsze. 
 
Swędzenie i owrzodzenia na skórze pojawiają się 
między drugim a dziesiątym dniem po nałożeniu 
czarnego barwnika na skórę. Jest to opóźniona 
reakcja alergiczna, podobna do wysypki po 
kontakcie z trującym bluszczem. 
 
PPD jest silnym środkiem uczulającym. To znaczy, 
że wiele osób może być na niego uczulonych i czym 
częściej masz z nim kontakt, tym bardziej 
prawdopodobne jest wystąpienie takiej reakcji 
alergicznej. 
 

 

 

“Zmywalny tatuaż” z czarnej henny z dodatkiem PPD 
trzy tygodnie po wykonaniu. Tatuaż zmienił się w 
ropiejącą ranę, po której zostanie blizna. 

Nałożenie na skórę czarnego barwnika na bazie 
parafenylenodiaminy może wywołać poważne kłopoty 
zdrowotne. 
 
Najbardziej zagrożoną grupą są dzieci. Ich układ 
odpornościowy gorzej radzi sobie z walką ze szkodliwym 
wpływem PPD. Wiele dzieci trafiło do szpitali po zrobieniu 
takich „tatuaży” z czarnej henny. Wiele z nich będzie miało 
problemy ze zdrowiem do końca życia. 
 
Jeśli u Ciebie wystąpiła reakcja na PPD zawarte w „czarnej 
hennie”, natychmiast udaj się do lekarza, by uniknąć blizn. 
Powiedz, że miałeś zrobiony tatuaż z czarnej henny na bazie 
PPD i to spowodowało reakcję alergiczną. Spytaj lekarza czy 
uczulenie na PPD będzie miało wpływ na twoje zdrowie. Pokaż 
mu, gdzie można znaleźć artykuły medyczne na temat PPD i 
„czarnej henny”. 
  

Tutaj znajdują się artykuły medyczne na temat 
zagrożeń związanych z „czarną henną” i PPD: 

 
http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdmed.html 

 
Więcej informacji na temat PPD znajdziesz tutaj: 

http://www.hennapage.com/henna/ppd/ppdintro.html  
 
Artyści wykonujący tatuaże z czarnej henny mogą być 
bardziej narażeni na alergie, astmę, raka i choroby wątroby.  

 

Tradycyjna henna naturalna nie 
powoduje takich reakcji! 

 
Tradycyjna henna jest bezpieczna 

dla skóry! 
 

 
 
 
 



Naucz się rozpoznawać naturalną, bezpieczną i 
tradycyjną sztukę zdobienia ciała henną:  

Henna jest rośliną, a nie czarnym, chemicznym specyfikiem! 
 

Czy artysta używa czarnego barwnika, który może 
być dla Ciebie szkodliwy? 

Większość ludzi używających czarnej henny z PPD nie 
wie lub nie chce mówić o składzie swojej mieszanki. Nikt 
Ci nie odpowie szczerze, jeśli po prostu zapytasz. Musisz 
się przekonać na własne oczy. Poniżej jest parę 
sposobów na to, żeby odróżnić ludzi używających 
naturalnej henny od tych, którzy robią zmywalne 
tatuaże za pomocą  henny zawierającej niebezpieczne 
PPD: 

Czarna henna z PPD zostawia czarny ślad, który 
pozostaje czarny. 

Poproś o pokazanie jak tatuaż będzie wyglądał. 
Zazwyczaj artyści mają próbkę swojego produktu na 
rękach, nogach lub na torsie. Jeśli jest czarny i ma się 
trzymać dłużej niż parę dni, jest to prawdopodobnie 
czarna henna z PPD. Pasta z czarnej henny jest czarna 
jak smoła. 

Zapytaj jak długo musisz trzymać pastę na skórze. 

Jeśli artysta zapewnia Cię, że wystarczy mniej niż 
godzina, a po ściągnięciu pasty wzór będzie CZARNY, 
jest to prawdopodobnie czarna henna z PPD. Jest to 
jedyny specyfik, który barwi skórę na czarno w tak 
krótkim czasie.  

Zapytaj jaki kolor będzie miał wzór. 

Jeśli usłyszysz, że wzór będzie CZARNY i pozostanie 
CZARNY, to znaczy że jest to prawdopodobnie czarna 
henna z PPD. 

Zapytaj jak długo wzór będzie się trzymał. 

Tatuaże z czarnej henny z PPD zazwyczaj trzymają się 
dłużej niż tydzień. Ich kolor pozostaje czarny lub staje 
się ciemnofioletowy. 
  
Jeśli barwi na czarno, daj sobie spokój, 

jeśli barwi na brązowo, to jest to! 
 

Nie daj sobie zrobić krzywdy Czarną 
Henną z parafenylenodiaminą – 

niebezpiecznym czarnym barwnikiem. 
 

Czy artysta używa tradycyjnej, bezpiecznej henny? 

Większość artystów zajmujących się naturalną henną wie 
i powie co znajduje się w paście. 

Tradycyjna i bezpieczna pasta z henny składa się ze 
sproszkowanych liści henny, soku z cytryny, przypraw i 
naturalnych olejków. Sproszkowane liście henny mają 
kolor od zielonego do brązowego. Pasta z naturalnej 
henny ma ziołowy zapach i ma kolor zielony lub brązowy, 
NIGDY czarny. 
 
Naturalna henna barwi skórę na pomarańczowo, 
dopiero później kolor ciemnieje do brązowego. 
 
Poproś o pokazanie koloru tatuażu. Jeśli zobaczysz kolor 
w skali pomiędzy ceglasto pomarańczowym, 
przechodzącym przez czerwonawy, aż do odcieni brązu, 
znaczy to, że osoba używa bezpiecznej, naturalnej 
henny.   
 
Zapytaj jak długo musisz trzymać pastę na skórze. 
 
Tradycyjne mieszanki z naturalnej henny potrzebują co 
najmniej godziny, żeby dobrze zabarwić skórę. 
Zazwyczaj artyści radzą, aby zostawić pastę na skórze 
tak długo jak się da. 
  
Zapytaj jaki kolor będzie miał wzór. 
 
Po ściągnięciu pasty z naturalnej henny wzór będzie 
pomarańczowy i ściemnieje do brązu w ciągu następnych 
parunastu godzin. 

Zapytaj jak długo wzór będzie się trzymał. 

Wzór z naturalnej henny trzyma się na skórze od paru 
dni, do trzech tygodni. Jego kolor z czasem blednie do 
pomarańczowego lub jasnobrązowego. 

Celebruj życie i miłość liśćmi i kwiatami 
henny, tak jak kobiety z sześćdziesięciu 

krajów przez prawie 9000 lat. 
 

Ciesz się życiem, miłością 
i naturalną henną! 

  
Catherine Cartwright-Jones c 2003 
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